SAZEBNÍK ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Poskytování informací ústně je zdarma.
Poskytování informací nahlédnutím do spisu (pokud není spojeno s velkou časovou
náročností nad 1 hodinu) je zdarma.
Všechny ostatní způsoby poskytování informací jsou prováděny za úhradu. Výše úhrady se
stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

 MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
A) Pořízení kopií
1. Kopírování na kopírovacích strojích
a) kopírování černobílé
formát A4 jednostranný

2,- Kč/A4

formát A4 oboustranný

3,- Kč/A4

formát A3 jednostranný

4,- Kč/A3

b) kopírování barevné
formát A4 jednostranný

10,- Kč/A4

formát A4 oboustranný

20,- Kč/A4

2. Tisk na tiskárnách PC
a) tisk černobílý
formát A4 jednostranný

2,- Kč/A4

formát A4 oboustranný

3,- Kč/A4

b) tisk barevný
formát A4 jednostranný

10,- Kč/A4

formát A4 oboustranný

20,- Kč/A4

3. Skenování
Podle formátu požadované informace jako v případě kopírování na kopírovacích strojích [viz
písm. A) bod 1 písm. a) a písm. b) tohoto sazebníku].
B) Opatření technických nosičů dat
Náklady za opatření technických nosičů (disketa, CD, DVD, přenosná paměť) budou
účtovány dle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní nosič dat, na který
bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 OSTATNÍ NÁKLADY
C) Odeslání informací žadateli
 poštovné – dle tarifů České pošty
 telefon, fax – dle tarifů operátora
 veškeré jiné náklady – dle prokázaných nákladů platebním dokladem
D) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za
každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč. V případě
mimořádně rozsáhlého vyhledávání 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.
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně
oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované
úhrady. Informace je pak poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady a proti
zaplacení zálohově v hotovosti předem na pokladně OÚ Šaratice nebo bezhotovostní platbou
na účet obce před předáním informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za
poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě
lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a
u kterého povinného subjektu se podává.
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady
nepřesáhne 50 Kč.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen na Zasedání ZO Šaratice č. 5/2017
dne 26.7.2017 v bodě č. 9 s účinností od 1.8.2017.

Karel Kalouda
starosta obce Šaratice

