Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Radějovice stanoví k zajištění jednotného postupu podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.,
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad
za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1. Náklady na pořízení kopií (kopírování, tisk)
(1) Černobílá kopie na tiskárně nebo kopírovacím stroji:
a. Formát A4 jednostranný: 2,- Kč,
b. Formát A4 oboustranný: 3,- Kč.
(2) Černobílá kopie na tiskárně nebo kopírovacím stroji:
a. Formát A3 jednostranný: 3,- Kč,
b. Formát A3 oboustranný: 4,- Kč.
(3) Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé
kopírování a tisk.
(4) Tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního
poskytovatele v místě. Skutečná cena za velkoformátový tisk se stanoví jako
násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4, přičemž skutečná cena
je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.
(5) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná
cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb,
kterou bude obec Radějovice za pořízení kopie u tohoto poskytovatele povinna
uhradit.

2. Náklady na pořízení kopie do elektronického záznamu (skenování)
a. Černobíle
o formát A4 jednostranný: 2,- Kč,
o formát A4 oboustranný: 4,- Kč.
b. Barevně
o formát A4 jednostranný: 9,- Kč,
o formát A4 oboustranný: 14,- Kč.

3. Náklady na pořízení technických nosičů dat
(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 15,- Kč.
(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 25,- Kč.
(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši
jeho skutečné pořizovací ceny.
4. Náklady na odeslání informací žadateli
(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši
skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních
služeb.
(2) Balné pro zásilky v balících činí 20,- Kč/ks.
5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním
zaměstnancem na 350,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání
informací více zaměstnanců je výše úhrady dána součtem částek připadajících
na každého zaměstnance.
6. Společná ustanovení
(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno
pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 50,- Kč
bez nákladů na poštovní služby.
(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat
za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat
úhradu dle § 4 sazebníku.
Tento sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Radějovice a nabývá
účinnosti dnem 13.11.2017.

Mgr. Helena Křížová, v.r.
starostka
Obec Radějovice

