Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací (ceny jsou uvedeny včetně DPH)
Obec Mokré Lazce stanoví podle 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
stavení 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 v platném znění, tento
sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník").
I.
Náklady na pořízení kopií a výtisk z tiskárny počítače
1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
- jednostranná ........................ 1,-- Kč
- oboustranná ......................... 2,-- Kč
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
- jednostranná ........................ 2,-- Kč
- oboustranná ........................ 4,-- Kč
3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
- jednostranná ........................ 3,-- Kč
- oboustranná ......................... 6,-- Kč
4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:
- jednostranná ........................ .6,-- Kč
- oboustranná ....................... .10,-- Kč
II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle
skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné
účtovány nebudou.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací
žadateli požadována.

IV.
Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
1. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazby úhrady za každou
i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 250,-- Kč.
2. Do doby vyhledávání informací se započítává čas potřebný na samotné vyhledání požadovaných
informací a dále čas na jejich zpracování do podoby poskytnutelné žadateli, tedy zejména čas potřebný
na vyhledávání, skenování a anonymizaci nezveřejnitelných informací (osobní údaje, utajované
informace, obchodní tajemství atp.).

3. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,-- Kč, nebude úhrada požadována.
4. Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč;
pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována
úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.
V.
Ostatní ujednání
1. Před poskytnutím informace bude žadateli sdělena kalkulovaná výše úhrady a informace bude
poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
2. Žadatel provede úhradu před podáním informace buď v hotovosti na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. účtu 189 054 159/ 0300, variabilní symbol 300462.
3. Tento sazebník se stanoví s účinnosti od 1.7.2021.
4. Sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 26 /2021 pod bodem 453 /26/21
ze dne 16.6.2021.
V Mokrých Lazcích

18.6.2021

……………………………………….
František Šteyer
starosta obce

…………………………………….
Ing. Petr Kudela
místostarosta obce

