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A. Úvod 

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále je „Zákon“), stanovuje 

Vinařskému fondu povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace 

vztahující se k jeho působnosti.  

2. Vinařský fond stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) Zákona ve spojení s § 17 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. 

B. Sazebník úhrad za poskytnuté informace 

3. Vinařský fond je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která 

nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 

a s odesláním informací žadateli. Vinařský fond může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé 

vyhledání informací. 

4. V případě, že bude Vinařský fond za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí 

tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí 

informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne 

oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Vinařský fond žádost odloží.  

5. Náklady na pořízení kopií (jednotná sazba za tisk z PC a kopírování): 

a) Jednostranná černobílá kopie formátu A4  - 1,50 Kč 

b) Jednostranná barevná kopie formátu A4 - 10,00 Kč 

c) Oboustranná černobílá kopie formátu A4 - 3,00 Kč 

d) Oboustranná barevná kopie formátu A4 - 20,00 Kč 

e) Jednostranná černobílá kopie formátu A3 - 3,00 Kč 

f) Jednostranná barevná kopie formátu A3 - 20,00 Kč 

g) Oboustranná černobílá kopie formátu A3 - 6,00 Kč 

h) Oboustranná barevná kopie formátu A3 - 40,00 Kč 

6. Náklady na pořízení elektronických kopií (skenování listin): 

a) Jednostranná elektronická kopie formátu A4 - 1,00 Kč 

7. Náklady na opatření technických nosičů dat: 

a) 1 ks CD-R + obálka    - 15,00 Kč 

b) 1 ks DVD-R + obálka    - 30,00 Kč 

8. Náklady na odeslání informace žadateli: 

a) Obálka formátu C5    - 1,50 Kč 

b) Obálka formátu B4     - 2,50 Kč 

Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů 

podle hmotnosti a rozměrů psaní/balíčku v souladu s ceníkem poskytovatele poštovních 

služeb. 
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9. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí 

náklady za každou započatou 1 hodinu práce 1 pracovníka Vinařského fondu 220,- Kč. 

 

 

V Brně dne 4.5.2015 

 

 

Vinařský fond 

 


