Usnesení Prezidia Exekutorské komory České republiky
ze dne 1. 6. 2017,
kterým se vydává Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Prezidium Exekutorské komory České republiky se usneslo podle § 111 odst. 6 písm. o) zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve spojení s § 17 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a § 3
nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, t a k t o:

§1
Náklady na pořízení kopií
(1) Za pořízení kopie formátu A4:
a. jednostranná černobílá – 2,- Kč,
b. oboustranná černobílá – 4,- Kč,
c. jednostranná barevná – 6,- Kč,
d. oboustranná barevná – 10,- Kč.
(2) Za pořízení kopie formátu A3:
a. jednostranná černobílá – 4,- Kč,
b. oboustranná černobílá – 7,- Kč,
c. jednostranná barevná – 10,- Kč,
d. oboustranná barevná – 16,- Kč.
(3) Pokud je žádaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Exekutorskou
komorou ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace
formou prodeje tohoto výtisku.
§2
Náklady na opatření technických nosičů dat
(1) Za 1 kus nenahraného CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 12,- Kč.
(2) Za 1 kus nenahraného DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 16,- Kč.
(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné
pořizovací ceny.
(4) Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace v souladu se všemi nezbytnými bezpečnostními standardy zaznamenat,
nebude úhrada tohoto nákladu požadována.
§3
Náklady na odeslání informací žadateli
(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných
nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se určují paušální sazbou ve výši 20 Kč.
(3) V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací požadována.
§4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací,
stanoví se výše úhrady za každou započatou půlhodinu vyhledávání pracovníkem ve výši
160,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanců je výše
úhrady dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
§5
Úhrada
Úhradu požadovaných nákladů je možno provést převodním příkazem či obdobným
způsobem na účet Exekutorské komory ČR č. 27-8577110227/0100 pod variabilním
symbolem 10699.
§6
Společná ustanovení
(1) Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek dle ustanovení § 1
až 4 tohoto sazebníku, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.
(2) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku bude Exekutorskou komorou ČR požadováno
pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 50,- Kč bez nákladů
na poštovní služby.
(3) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 půlhodinu nelze považovat
za mimořádně rozsáhlé, a Exekutorská komora ČR proto nebude požadovat úhradu dle
§ 4 tohoto sazebníku.
(4) Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.
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