SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Obec
Cikháj
stanovujepodle
§
5
odst.
1
písmeno
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 úhrada licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za
poskytování informací (dále jako „sazebník“).
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Článek I.
Náklady na pořízení kopií, tisku nebo skenování
Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4:
a) Jednostranné ……………………………………………………………………2,00 Kč
b) Oboustranné …………………………………………………………………….4,00 Kč
Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3
a) Jednostranné ……………………………………………………………………4,00 Kč
b) Oboustranné …………………………………………………………………….8,00 Kč
Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4 (pokrytí do 30 %)
a) Jednostranné…………………………………………………………………… 10,00 Kč
b) Oboustranné …………………………………………………………………… 20,00 Kč
Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4 (pokrytí nad 30 %)
a) Jednostranné…………………………………………………………………… 15,00 Kč
b) Oboustranné …………………………………………………………………… 20,00 Kč
Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3 (pokrytí do 30 %)
c) Jednostranné……………………………………………………………………20,00 Kč
d) Oboustranné …………………………………………………………………… 40,00 Kč
Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3 (pokrytí nad 30 %)
c) Jednostranné…………………………………………………………………… 30,00 Kč
d) Oboustranné …………………………………………………………………… 60,00 Kč
Za skenovánístrany formátu A4
2,00 Kč
Za skenování strany formátu A3
3,00 Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou budeDSO/obec za pořízení kopie nebo
tisku u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných DSO nebe členskými obcemi
se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje
tohoto výtisku.
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Článek II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
CD…………………………………………………………………………………………… 15,00 Kč
DVD………………………………………………………………………………………… 20,00 Kč
Jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) ……………………………….. dle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadovanéInformace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Článek III.
Náklady na balné a odesílání informací žadateli (1 ks)
Balné pro listovní i balíkové zásilky:
podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny.
Poštovné listovní i balíkové zásilky:
dle platného ceníku poštovních služeb(České pošty s.p.)
Jiné:
dle vynaložených nákladů
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací
uplatňována.

Článek IV.
Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou
hodinu vyhledávání ve výši 290,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů
za rok 2017. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada
dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za
opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se
zaokrouhlí na celé Kč dle obvyklých zvyklostí.
Článek V.
Forma a postup úhrady
Hotově – Obecní úřad Cikháj
Převodním příkazem – na číslo účtu16 22 453 359/0800 (variabilní symbol bude žadateli sdělen)
V případě uplatnění sazebníku členskou obcí bude úhrada převedena hotově na pokladně obecního
úřadu členské obcenebo na účet obce, který žadateli následně sdělí spolu s variabilním symbolem.
Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky stanovené zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě, že bude povinný subjekt (DSO/obec) 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. Součástí oznámení
musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost
podle zákona o svobodném přístupu k informacím), 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. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady
úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Článek VI.
Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.11.2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.
Sazebník je platný pro nynější účetní období a pro následující účetní období, dokud nenastane
skutečnost
nutnosti
změny
a
úpravy
sazebníku
v rámci
úpravy
úhrad
a dle zákonných nařízení. Sazebník je platný také pro všechny členské obce DSO, které se mohou
řídit tímto sazebníkem úhrad za poskytování informacív případě toho, pokud nemá obec stanoven
vlastní sazebník úhrad za poskytování informací.

V Cikháji dne22.11.2017

Lukáš Hegenbart
starosta obce Cikháj

