SAZEBNÍK ÚHRAD
za poskytování informací
V souladu s §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto 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, a na základě § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanoví starosta obce tento sazebník úhrad za
poskytování informací:
1)

Kopírování, tisk nebo skenování

Černobílá
kopie/tisk
(nebo sken)

Cena za každou
započatou
stranu

A4 jedna strana

1 Kč

A4 oboustranně

2 Kč

A3 jedna strana

2 Kč

A3 oboustranně

4 Kč
Cena za každou

Barevná
kopie/tisk

započatou
stranu

A4 jedna strana

2 Kč

A4 oboustranně

4 Kč

A3 jedna strana

4 Kč

A3 oboustranně

8 Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo
tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
2)

Náklady na opatření technických nosičů dat
1 ks CD/DVD 15 Kč
Jiný technický nosič dat - podle pořizovací ceny
Z bezpečnostních důvodů neakceptujeme nosiče dat dodané žadatelem (USB flash
disk, cd-rom apod.)

3)

Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.
Náklady na balné účtovány nebudou.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na
odeslání informací žadateli uplatňována.

4)

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za
každou započatou ½ hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,- Kč,
která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle
schváleného rozpočtu pro rok 2020, přičemž první půlhodina je zdarma.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada
dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

5)

Ostatní ustanovení
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s
poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,Kč,
nebude úhrada požadována.
Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela
nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů podle tohoto
sazebníku.
Žadatel může úhradu provést buď v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách (platební kartou, v hotovosti je do výše 500 Kč) nebo převodem na
bankovní účet obce 9526201/0100.
Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2020, s platností ode dne
zveřejnění.
Všechny ceny jsou konečné, obec není plátcem DPH.

V Jenštejně dne 17. 2. 2020

opatřeno razítkem a podpisem
..........................................................................
Norbert Hlaváček, starosta obce

