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Pro poskytnutí informace v souladu se žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů („InfZ“), je stanovena lhůta do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné ze závažných 
důvodů stanovených zákonem prodloužit, nejvýše však o 10 dnů.
Informace jsou v souladu s ustanovením § 17 InfZ poskytovány za úhradu a za podmínek podle následujícího sazebníku:

1) Náklady na pořízení kopie nebo výtisku

Název A4 A3 

Pořízení jedné strany kopie formátu černobíle 3 Kč 5 Kč 

Pořízení jedné oboustranné kopie formátu černobíle                                  5 Kč                            7 Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude stanovena individuální kalkulace dle skutečných nákladů.

Za pořízení elektronické kopie jedné strany listinného dokumentu (naskenování a vytvoření digitálního souboru) bude účtováno 70 % sazby 
(uvedené v černobílém tisku).

2) Náklady na opatření technických nosičů dat

Název 1 kus 

CD (1 ks) 20 Kč 

DVD (1ks) 25 Kč 

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

Poskytne-li žadatel vlastní technický nosič dat, na který bude možno požadovanou informaci zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu 
uplatňována.

3) Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na každou započatou hodinu dalšího zpracování poskytnutých informací jsou stanoveny částkou 60 Kč. 
Náklady balného jsou stanoveny paušální částkou 30 Kč.
Náklady na poštovné a jiné poplatky se řídí platným sazebníkem České pošty, s. p.
V případě osobního odběru požadované informace nebude úhrada tohoto nákladu požadována.

4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou započatou půl hodinu výkonu 
mimořádně rozsáhlého vyhledávání (vztaženo k 1 pracovníkovi, který vyhledává informace) částku 200 Kč.

5) Související informace
Poskytnutí informace žadateli je podmíněno uhrazením požadovaných nákladů. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích 
cen uvedených v sazebníku.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude k výše uvedeným cenám připočtena dle platných právních předpisů k datu usku-
tečnění zdanitelného plnění.
Pokud o to žadatel požádá, musí mu být potvrzena výše úhrad. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., žadatele vyzve k zaplacení úhrad a uvede 
způsob výpočtu úhrad. V případě, že v termínu do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady žadatel nezaplatí, má se za to, že
na poskytnutí informace netrvá a společnost ČEZ Distribuce, a. s., žádost odloží (ve smyslu § 17 odst. 5 InfZ). Způsoby úhrady: a) poštovní 
poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky), b) bezhotovostním převodem na příjmový účet společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
prostřednictvím peněžního ústavu (po obdržení platby).
Sazebník je vydáván vždy na dobu účetního období. Pokud v průběhu účetního období dojde k podstatné změně podmínek, za nichž byly 
určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá společnost ČEZ Distribuce, a. s., nový sazebník a zveřejní jej uvedeným způsobem.

Pořízení jedné strany kopie formátu barevně  7 Kč 9 Kč 

Pořízení jedné oboustranné kopie formátu barevně                                   9 Kč           11 Kč

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


