
 

Stavovský předpis 

 

 

Prezidia Exekutorské komory České republiky 

ze dne 2. 11. 2009 

kterým se vydává  

Sazebník úhrad nákladů  

v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.          

v pl. znění  o svobodném přístupu k informacím 

 

     Prezidium Exekutorské  komory  České republiky rozhodlo  podle    § 111 odst. 6 písm.   

p), r) ,  zákona  č. 120/2001  Sb., o  soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů  (dále jen"zákon")  o vydání Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti 

s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb. ,    o svobodném přístupu 

k informacím v pl. znění   t a k t o : 
 

 

Čl. 1 

Obecná ustanovení 

 

(1) Tímto stavovským předpisem se řídí  výběr úhrad za poskytování   informací podle  

ustanovení § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb. ,  o svobodném přístupu k informacím . 

 

(2) Podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č.106/1999 Sb. v pl. znění  (dále jen "zákon")  

prezidium stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací. 

 

(3) Sekretariát Exekutorské komory České republiky  (dále jen Komora)  je oprávněn 

požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje  informační 

povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu. 

 

Čl. 2 

Věcné náklady  

 

Věcné náklady spojené s vytištěním  informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a 

zasláním informace žadateli zahrnují: 

a. 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie, 

3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4, 

3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3, 

4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3, 

b. 6,00 Kč za 1 ks nenahrané diskety 3,5”, 

10,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM, 

http://portal.gov.cz/zakon/106/1999
http://portal.gov.cz/zakon/106/1999
http://portal.gov.cz/zakon/106/1999


c. náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb, 

d. publikace a tiskoviny vydávané Komorou, které lze získat v sekretariátu Komory, 

příp. v archivu Komory  za cenu uvedenou na výtisku. 

e. pokud se jedná o informaci, kterou je třeba vyhledat, zaplatí žadatel náklady ve výši 

210,00 Kč za každou započatou hodinu práce pracovníka Komory. Jedná-li se o čas 

kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o polovinu tj. 105,00 Kč. 

 

     Bankovní spojení pro tyto účely č.ú. 27-8577110227/0100 variabilní symbol 111 plus 

poslední číslice běžného roku (pro rok 2009 tedy 9) a čtyřmístné pořadové číslo (0001 až 

9999) přidělené žadateli  sekretariátem Komory , tj. v.s. pro rok 2009:  1119 0001 až 1119 

9999.Pro následující roky vždy následující poslední číslice běžného roku. 

 

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. 

 

Čl. 3 

Účinnost 

 

     Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách 

Exekutorské komory ČR. 

JUDr. Jana  T v r d k o v á ,  v. r. 

prezidentka 

Exekutorské komory České republiky 

 


