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SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ 

PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „API“) podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. 
zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací: 
 
 
1. Žadatel o informace poskytované API, pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, uhradí 

povinnému subjektu (API) náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši: 

 
• 300,-Kč za každou ukončenou hodinu práce při vyhledávání a zpracování informací 
• 1,50 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A4 
• 3,00 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A4 
• 3,00 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A3 
• 5,80 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A3 
• 2,- Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A4 
• 3,- Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A4 
• 4,- Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A3 
• 6,- Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A3 
• 10,-Kč za 1 ks CD ROM (12 cm) 
 
 

2. Žadateli bude na jeho žádost písemně vypočtena předpokládaná výše nákladů/úhrady 
v souvislosti s poskytnutím informací, a to ještě před poskytnutím informace. Poskytnutí 
informace je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované zálohy ve výši 
předpokládané výše nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované 
zálohy tuto úhradu nezaplatí, bude se mít za to, že žadatel vzal svou žádost zpět a žádost se 
odloží. Z oznámení o požadování zálohy musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a 
jakým způsobem byla výše zálohy vyčíslena. 
Na základě sdělení o výši a skladbě požadované zálohy na úhradu nákladů žadatel potvrdí, že 
s takto vypočtenou výší zálohy souhlasí. Zálohu na úhradu zaplatí žadatel bankovním 
převodem na účet číslo 332021/0710, vedený u České národní banky, pobočka Praha – Na 
Příkopě, kód banky 0710. 

 
 

3. Nepřesáhne-li úhrada za informaci jednomu žadateli částku 100,-Kč, poskytne se zdarma.  
 

 


