Obec Homole u Panny
O p a t ř e n í č. 1/2015
Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím

Čl. 1
Obecná ustanovení
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických
nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

Čl. 2
Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených
skenováním)
Jednotka

Cena v Kč za
jednotku

černobílá fotokopie

A4 jednostranně

2,00

černobílá fotokopie

A4 oboustranně

3,00

barevná fotokopie

A4 jednostranně

12,00

barevná fotokopie

A4 oboustranně

24,00

černobílá kopie pořízená tiskem

A4 jednostranně

2,00

černobílá kopie pořízená tiskem

A4 oboustranně

4,00

barevná kopie pořízená tiskem

A4 jednostranně

12,00

barevná kopie pořízená tiskem

A4 oboustranně

24,00

do formátu A4 jednostranně

2,00

do formátu A4 oboustranně

3,00

Druh kopie

pořízení kopie do elektronického
záznamu (skenování)

V případě, že pro pořízení kopie tiskem je třeba nejprve provést pořízení kopie skenováním,
je výše úhrady stanovena jako součet příslušné úhrady za pořízení kopie skenováním a za
pořízení kopie tiskem.
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Čl. 3
Úhrady za opatření technických nosičů dat
Druh nosiče

Jednotka

Cena v Kč za jednotku

nosič – CD v papírovém obalu

1 ks

6,- Kč/ks

nosič – DVD v papírovém obalu

1 ks

8,- Kč/ks

Čl. 4
Úhrady za odeslání informace žadateli
Balné jedné zásilky:
5,- Kč
Poštovné:
dle platného tarifu České pošty
Elektronické odeslání: zdarma
Čl. 5
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
(1) Vyhledáním informací lze rozumět činnost pracovníků úřadu, která spočívá v identifikaci
a následném shromáždění požadovaných informací a v navazujícím zpracování odpovědi
na žádost, tzn. v utřídění informací za účelem jejich předání žadateli. Pod pojem
vyhledání informace nebude zahrnut čas strávený samotným zjišťováním, kde jsou tyto
dokumenty uloženy a čas vynaložený na kopírování dokumentů (event. na obdobné
činnosti). Tento náklad je stanoven v čl. 2, 3 a 4 tohoto opatření.
(2) O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění
informací bude pro úřad představovat v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou
činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací. O zvýšenou aktivitu úřadu se
bude jednat tehdy, jestliže zaměstnanec pověřený vyřízením žádosti nebo zaměstnanci,
kteří se na vyřízení žádosti podílejí, budou nuceni na delší dobu přerušit či odložit plnění
svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledání informací (vyřizování
žádosti).
(3) Podle § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb. je stanovena sazba úhrady za mimořádně
rozsáhlé vyhledávání formou hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně
mzdy a z ostatních osobních nákladů, spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
informací. Výše hodinové sazby je 120,- Kč/hod. Tato sazba se vztahuje i na každou další
započatou hodinu.

Čl. 6
Závěrečné ustanovení
1) Jiné druhy a formáty fotokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených skenováním
budou účtovány dle jejich pořizovací ceny a nákladů s tímto spojených, pokud povinný
nebude schopen svými technickými prostředky sám tyto kopie pořídit (např. kopie formátu
A3 apod.)
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2) Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60
dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost
odloží (§ 17 odst. 5. zákona č. 106/1999 Sb.).
Čl. 7
Účinnost opatření
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
Dnem vydání tohoto opatření se ruší platnost opatření č. 1/2014.

V Homoli u Panny dne 12. 01. 2015

Ladislav Ptáček v.r.
starosta
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