Sazebník úhrad za poskytování informací
(dle zákona č. 106/1999 Sb.)
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši
úhrady za poskytnutí informace stanoví rada obce Kostěnice, který informace zpracoval:

1. Přímé náklady
Pořízení fotokopie
Formát A4 černobíle

jednostranně…. 2,00Kč
oboustranně ….4,00 Kč

Formát A3 černobíle

jednostranně …. 4,00Kč
oboustranně …. 7,00Kč

Pořízení kopie tiskem
Formát A4 černobíle
-

jednostranně…. 1,50Kč
oboustranně ….2,00 Kč

2. Osobní náklady (dle zákona č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády ČR č.
330/2003 Sb.)
Vyhledávání informací
Základní jednotkou pro výpočet konečné výše
nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina

300,00 Kč/hod
75,00 Kč/15 min.

3. Ostatní náklady
a) práce na počítači……………………..15,00 Kč/15 min
b) výstup z Internetu……………………2,50 Kč/min
c) telefonní spojení – sazby se stanovují dle tarifu SPT Český TELECOM
d) cestovní náklady – sazby se stanovují dle zákona č. 119/1992 Sb.
e) poštovné a jiné poplatky – sazby se stanovují dle tarifů České pošty
Celková sazba je dána součtem všech vykalkulovaných položek v jednotlivých
nákladových položkách sazebníku.
Poznámky:
a)

pokud jsou poskytovány informace a údaje, které uhradil OÚ svým dodavatelům (viz.
např. ortofomapy, projekty, studie, .konzultace s právním zástupcem) účtuje se úhrada

b)

c)

d)

e)

ve výši pořizovacích nákladů na jednotku, pokud se poskytnutí údajů nevylučuje
ochrana dle zvl. předpisů (autorský zákon)
v tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Jestliže uspokojení
žádosti vyžaduje provedení úkonu, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona
o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní
poplatek. V tomto případě se již úhrada dle sazebníku OÚ nevybírá.
úhrada se nevyžaduje v případě, že žadatel požaduje informaci týkající se běžného
výkonu agend (např. informace o charakteru, kde, jak a u koho podat žádost, postup při
realizaci běžných úkonů apod.)
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím
informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným
souhlasem s výši úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v kanceláři OÚ nebo bezhotovostní
platbou na účet obce a to před podáním informace.

Schváleno radou obce dne: 18.7.2016

