SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městys Drnholec stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů 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 § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování
informací (dále jako „sazebník“):
Čl.1.
Náklady na pořízení kopií
1.

cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:
- černobílá kopie formátu A4
- černobílá kopie formátu A3

2.

3,- Kč / jednostranná kopie
4,- Kč / oboustranná kopie
7,- Kč / jednostranná kopie
10,- Kč / oboustranná kopie

cena kopie, je-li informace poskytována formou počítačového výstupu – tisku:
- černobílý formát A4
3,- Kč / stránka
- barevný formát A4

4,50 Kč / stránka

3.

cena kopie, je-li informace poskytována formou elektronické kopie písemného dokumentu (skenování):
- jednostranná černobílá i barevná (formát A4)
1,- Kč

4.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě 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.

5.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši
ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. 2.
Náklady na opatření technických nosičů dat

1.

CD/DVD-disk

2.

Jiný technický nosič dat

3.

10,- Kč / kus
podle skutečné pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat,
nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
Čl.3.
Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. V případě zaslání informace
speciální obálkou nebo balíkem se účtuje k poštovnému dále balné v paušální částce 25,-Kč. Balné za
listovní zásilky nebude účtováno.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli
uplatňována.

Čl. 4.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je stanovená sazba úhrady ve výši 160,-Kč za hodinu
práce (80,- Kč za 30 minut práce), která je odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců městyse podle
schváleného rozpočtu pro rok 2011. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledávání včetně
zpracování informace, které přesáhne 30 minut. Úhrada se účtuje za každých započatých 30 minut
překračujících prvních 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Úhrada se účtuje za každého
zaměstnance městyse, který se na mimořádně rozsáhlém vyhledávání podílí.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné),
budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
3. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována; pokud
však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada požadována, i když
náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou 50,- Kč.

Čl. 5.
Ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta městyse od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na
základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí
informace.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách nebo
převodem na bankovní účet městyse.
4. Ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech (nad 500 Kč předpokládaných nákladů) se od
žadatele o informaci vyžaduje předem záloha na úhradu předpokládaných nákladů ve vykalkulované výši.
5. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů,
které jsou hrazeny formou správních poplatků položky 3 Sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Úhrada se nevyžaduje:
a. když žadatel požaduje informaci, týkající se běžného výkonu agend (např. informace kde, jak, u
koho podat žádost, postup při realizaci běžných úkonů apod.),
b. při vyřizování ústních žádostí, které jsou vyřešeny přímo na místě,
c. pokud tak stanoví zvláštní předpis.

Ivičič Jan, v. r. starosta městyse

