Sazebník úhrad za poskytování informací
na účetní období 2018
Obec Luboměř stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. 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 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), tento sazebník úhrad
za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Článek I.
Náklady na pořízení kopií
1) Za pořízení jedné kopie formátu A4:
a) Jednostranná černobílá ……………….
2 Kč
b) Oboustranná černobílá ……………….
3 Kč
c) Jednostranná barevná ……………….
6 Kč
d) Oboustranná barevná ……………….
10 Kč
2) Za pořízení jedné kopie formátu A3:
a) Jednostranná černobílá ……………….
4 Kč
b) Oboustranná černobílá ……………….
6 Kč
c) Jednostranná barevná ……………….
12 Kč
d) Oboustranná barevná ……………….
20 Kč
3) Za tisk na tiskárně:
a) Jednostranná černobílá formát A4 ………………. 4 Kč
b) Jednostranná barevná formát A4 ……………….
8 Kč
c) Jednostranná černobílá formát A3 ………………. 6 Kč
d) Jednostranná barevná formát A3 ……………….
14 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.

Článek II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
1)
2)
3)
4)

1 Ks CD
……………….
10 Kč
1 ks DVD
……………….
12 Kč
Jiný technický nosič
……………….
Podle pořizovací ceny v Kč
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Článek III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s. p. Náklady na balné se
stanoví paušální částkou 15 Kč za jednu poštovní zásilku.

2) V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání po žadateli
uplatňována.

Článek IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou
hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 220 Kč, která je odvozena z průměrného měsíčního platu
zaměstnance obce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada
dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje časově náročnou činnost, která se vymyká
běžnému poskytování informací, tedy jestliže vyhledání informací v daném případě již nelze považovat za
běžnou součást obvyklé agendy.
2) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné),
budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Článek V.
Ostatní ustanovení
1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 5 Kč, nebude úhrada požadována.
2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a
povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle článku 4 sazebníku.
3) Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na
základě žádosti žadatele.
4) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo
převodem na bankovní účet obce č. ú. 9726801/0100.
5) Tento sazebník nabývá účinnosti od 1. 1. 2018 a stanoví se na účetní období roku 2018.
6) Sazebník byl schválen starostou obce dne 5.12.2017.
Článek VI
Určující podmínky pro úhradu nákladů spojených s poskytováním informací
1) Zveřejňování povinných informací provádí OÚ na své náklady. Pokud žadatel do 60-ti kalendářních dnů
ode dne oznámení výše požadované úhrady vyměřenou částku nezaplatí, obec žádost odloží.
2) Po dobu vyřízení stížnosti proti požadované výši úhrady lhůta neběží. Nesplní-li OÚ vůči žadateli
oznamovací povinnost o výši úhrady za poskytnutí vyžadované informace, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
3) Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů,
za což jsou vybírány správní poplatky, dle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů. Úkony, které nejsou v sazebníku výslovně uvedeny, jsou prováděny zdarma.
V Luboměři dne 5.12.2017

………………………………….
Mgr. Jiří Vlček
starosta obce

