Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění
Obec Sudice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení
s § 17 tohoto zákona 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. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):
a) hodinová sazba práce:
- při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace (včetně odvodů a režie) 150 Kč za každou
započatou hodinu,
- vyhledávání a dokládání informací externí firmou - hodinová sazba práce a cena za
poskytnuté kopie bude vždy stanovena externí firmou na základě konkrétního požadavku k
poskytnutí informace
b) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie činí:
· černobílá formát A4 jednostranná kopie z volných listů 2 Kč
· černobílá formát A4 oboustranná kopie z volných listů 3 Kč
· černobílá formát A4 jednostranná kopie z vázaných předloh 2 Kč
· černobílá formát A4 oboustranná kopie z vázaných předloh 3 Kč
· barevná formát A4 jednostranná kopie 12 Kč
· barevná formát A4 oboustranná kopie 24 Kč
c) cena techn. nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na techn. nosiči:
· DVD disk 10 Kč
· CD disk 8 Kč
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
d) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku:
· černobíle formát A4 2 Kč
· barevně formát A4 text 6 Kč
· barevně formát A4 grafika 12 Kč
e) cena za skenování
· jednostranná kopie 2 Kč
· oboustranná kopie 4 Kč
f) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou:
- dle platného sazebníku poštovních služeb
Náklady, spojené s poskytnutím informace, jako je pořízení kopie, opatření technických
nosičů dat a odeslání informací žadateli, je povinen uhradit žadatel. V případě mimořádně

rozsáhlého vyhledání informací bude po žadateli požadována i úhrada těchto nákladů. Výše
těchto nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování
informací. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem Obce Sudice.
V případě, že OÚ jakožto orgán povinného subjektu bude za poskytnutí informace požadovat
úhradu, odpovědná osoba, která žádost o informaci vyřizuje, písemně oznámí tuto
skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před vlastním poskytnutím informace. Z oznámení
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno
zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady úhradu nezaplatí, odpovědná osoba žádost odloží.
V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné
nebo běžně přístupné informace, podmíní odpovědná osoba poskytnutí této informace až po
plné úhradě dle počtu stran.
Sazebník nabývá účinnosti dnem 28.1.2022
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