
Thermal Pasohlávky, a.s. 
 

 Společnost Thermal Pasohlávky, a.s., IČ 277 14 608, se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 
691 22, jakožto povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) ve 
spojení s § 17 tohoto zákona a 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 úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Pořízení kopie a tisků 

a) černobílé kopírování 
formát A4          2,00 Kč/strana 

formát A3           4,00 Kč/strana 

 

b) černobílý tisk  
formát A4           2,50 Kč/strana 

formát A3            5,00 Kč/strana 

 

Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk. 
 

Stranou se rozumí každá i jen započatá strana. 
 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení 
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou společnost Thermal 

Pasohlávky, a.s. za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 
 

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných společností Thermal 

Pasohlávky, a.s. se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li 

se informace formou prodeje tohoto výtisku. 
 

c) skenování 
formát A4             1,00 Kč/strana 

formát A3             2,00 Kč/strana 

 

d) Opatření technických nosičů dat 
1 ks CD-R (bez obalu)           8,00 Kč 

1 ks DVD-R (bez obalu)           8,00 Kč 

Jiný technický nosič dat  podle pořizovací ceny  

 

e) Odeslání informací žadateli 
Náklady na poštovní služby  podle platného ceníku služeb České pošty, s.p. 
Balné     podle pořizovací ceny použitého obalu 

 

f) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
Za každou započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem 250,00 Kč. 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána 
součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

 



Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací. Výsledná výše úhrady se zaokrouhluje na celé koruny směrem 
nahoru. 

 

Způsob úhrady:  
převodem na bankovní účet společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. č. 5430472/0800, vedený 
u České spořitelny a.s.  
 


