
Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací  

podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

 o svobodném přístupu k informacím 

Úřad průmyslového vlastnictví podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, stanovuje tento sazebník úhrad za 

poskytování informací. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je Úřad 

průmyslového vlastnictví oprávněn žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a 

poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, 

s opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.  

 

1. Žadatel o informace poskytované Úřadem průmyslového vlastnictví zaplatí úhradu 

nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, pořízením kopií a 

odesláním informací ve výši 

300,00 Kč za každou  celou hodinu výkonu. 

2. Další náklady spojené s pořízením kopií a odesláním informací: 

a) 2,00 Kč za tiskový výstup, kopie A4 – černobílý jednostranný, 

b) 3,00 Kč za tiskový výstup, kopie A4 – černobílý oboustranný,  

c) 7,00 Kč za tiskový výstup, kopie A4 – barevný jednostranný, 

d) 12,00 Kč za tiskový výstup, kopie A4 – barevný oboustranný, 

e) 10,00 Kč za 1 ks nenahraného CD/DVD-R, pokud tuto formu žadatel vyžaduje,  

f) náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb. 
 

3. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady nákladů. 

 

4. Publikace a tiskoviny vydávané Úřadem průmyslového vlastnictví lze získat v Institutu 

průmyslově právní výchovy, příp. ve studovně za cenu uvedenou na výtisku. 

 

5. Osvobození od úhrady nákladů:  

a) úhrada nákladů na balné se nevyžaduje, 

b) pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním 

informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu 1 Sazebníku 

se nevyžaduje,  

c) pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle 

bodu 5 Sazebníku, písm. a), b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 

nepřesáhnou částku 100,-, poskytuje se informace bezplatně,  

d) nevztahuje se na odborné služby (patentové a známkové rešerše apod.) prováděné 

zejména odborem patentových informací v souvislosti s poskytováním informací 

z ústředního fondu světové patentové literatury (§ 2 písm. c) zákona č. 14/1993 Sb.). 

Úhrada nákladů těchto služeb je stanovena zvláštním sazebníkem. 

 

(platnost od 1. 12. 2021) 

 


