
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády 
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování 
informací (dále jako „sazebník“): 
 

čl. I. 
Náklady na pořízení kopií 

 
a) za pořízení jednoho výtisku formátu A4 jednostranně  1,40 Kč  
b) za pořízení jednoho výtisku formátu A4 oboustranně  2,60 Kč  
c) za pořízení jednoho výtisku formátu A3 jednostranně  2,00 Kč  
d) za pořízení jednoho výtisku formátu A3 oboustranně  3,70 Kč  
 

čl. II. 
Náklady na odeslání informace žadateli 

 
Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných 
nákladů dle aktuálního ceníku poštovních služeb. 
 

čl. III. 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za 
každou ukončenou ½  hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 250 Kč, která 
je stanovená na základě průměrných hodinových mzdových nákladů za ústředí ČNB 
vč. základních sociálních odvodů. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání 
informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého 
pracovníka. Vyhledávání informací nepřesahující celkem 8 hodin se nepovažuje za 
mimořádně rozsáhlé. 
 

čl. IV. 
Ostatní ustanovení 

 
a) Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.  
b) Jestliže celková výše úhrady nákladů podle čl. I a II nepřesáhne 300 Kč, 

nebude úhrada požadována. 
c) Úhradu podle tohoto sazebníku je možné provést buď v hotovosti v pokladních 

hodinách poboček a územních pracovišť České národní banky, nebo převodem 
na bankovní účet určený pro tyto účely - č.ú. 19-451499891/0710. Při úhradě 
nákladů se uvádí variabilní symbol sdělený v oznámení o výši úhrady za 
poskytnutí informací. 

 
Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne 1. 11. 2016. 
 


