
POKYN 

!editele Státního oblastního archivu v Praze 
!. 15 ze dne 29. 12. 2011, 

kterým se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 

". 106/1999 Sb. o svobodném p!ístupu k informacím. 
 
 
 
 Pro ú!ely uplat"ování úhrad vyžadovaných v souvislosti s poskytováním informací 
podle zákona !. 106/1999 Sb., o svobodném p#ístupu k informacím, ve zn$ní pozd$jších 
p#edpis%, na základ$ § 17 odst. 1 téhož zákona,   
 

v y d á v á m 
 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona ". 106/1999 Sb., o svobodném 

p!ístupu k informacím, ve zn#ní pozd#jších p!edpis$, 
 
a to pro dále uvedené úkony vyhledávání, zpracovávání a doru!ování vyžádaných informací:   
 

%l. I 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona ". 106/1999 Sb., o svobodném 

p!ístupu k informacím, ve zn#ní pozd#jších p!edpis$ 
 
1. Poskytnutí informace ústní formou – zdarma 
2. Reprodukce dokument% 
     a. Elektrografické kopírování (K!/1 list reprodukce) 

i. !ernobílé, jednostranné: 
A4/A3 
z volných list% 5,- K!/8,- K! 
z vázaných list% 7,- K!/12,- K! 

ii. !ernobílé, oboustranné: 
z volných list% 8,- K!/12,- K! 
z vázaných list% 17,- K!/22- K! 

iii. barevné, jednostranné i oboustranné 
A4/A3 
z volných list% 25,- K!/38,- K! 
z vázaných list% 33,- K!/46,- K! 

      b. Digitální reprodukce (K!/1 list reprodukce) 
i. Zhotovení digitální reprodukce dvourozm$rné p#edlohy 

skenování p#edloh do formátu A4 v!etn$ 30,- K! 
skenování p#edloh do formátu A3 v!etn$ 60,- K! 
skenování velkých formát% A0+ v!etn$ 300,- K! 

ii. Zápis dat 
CD v!etn$ zápisu dat 40,- K! 
DVD v!etn$ zápisu dat 60,- K! 
zaslání e-mailem zdarma 
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Neznámá platnost



 
3. Kancelá#ská práce, manipula!ní poplatky 
     a. Kancelá#ská práce 

každá zapo!atá hodina výkonu práce 60,- K! 
    b. Manipula!ní poplatky 

balné - zásilky v balících 30,- K! 
balné - zásilky v obálkách do 1 kg 20,- K! 

    c. Poštovné 
Poštovné je ú!továno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb. 

 
 
 

%l. II 
Ú!innost a publikace Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona 

!. 106/1999 Sb., o svobodném p#ístupu k informacím, ve zn$ní pozd$jších p#edpis% 
 
 

1. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona !. 106/1999 Sb., o svobodném 
p#ístupu k informacím, ve zn$ní pozd$jších p#edpis%, podle !l. I nabývá platnosti 
i ú!innosti dnem jeho vydání.  

2. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona !. 106/1999 Sb., o svobodném 
p#ístupu k informacím, ve zn$ní pozd$jších p#edpis%, podle !l. I je k datu svého vydání 
zp#ístupn$n zp%sobem umož"ujícím dálkový p#ístup na ú#ední desce archivu, a to na 
adrese http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=uredni-deska.  

3. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona !. 106/1999 Sb., o svobodném 
p#ístupu k informacím, ve zn$ní pozd$jších p#edpis%, podle !l. I je k datu svého vydání 
zp#ístupn$n v sídle Státního oblastního archivu v Praze na adrese Praha 4, Archivní 
4/2257, PS& 149 00, a to na informa!ní desce badatelny centrály archivu, a dále pak 
na informa!ních deskách všech badatelen archivu. V badatelnách archivu je možné 
po#ídit kopii tohoto sazebníku.  

 
 
 
 
 
V Praze dne 29. prosince 2011 
 
 
 

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. 
#editel Státního oblastního archivu v Praze 


