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Sazebník úhrad za poskytování informací

zpracoval: OPŽÚ – Ladislav Simet
přezkoumal: OKT – Ing. Dagmar Mašková
schválil: Rada města Sokolova

Rada města Sokolova stanoví podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):
Čl. 1
Náklady na pořízení kopie a tisk
(1) Za pořízení kopie nebo tisk formátu A4
a) jednostranně, černobíle – 1 Kč,
b) oboustranně, černobíle – 2 Kč,
c) jednostranně, barevně – 2 Kč,
d) oboustranně, barevně – 4 Kč.
(2) Při pořízení kopie nebo tisku většího formátu se cena určuje jako násobek ceny podle formátu A4.
(3) V případě formátů menších než A4 je cena shodná jako u formátu A4.
(4) V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se
výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto
výtisku.
Čl. 2
Náklady na pořízení technického nosiče dat
(1) Za 1 kus CD, pokud žadatel tuto formu vyžaduje, 6 Kč.
(2) Za 1 kus DVD, pokud žadatel tuto formu vyžaduje, 12 Kč.
(3) Jiné technické nosiče dat se nepořizují.
Čl. 3
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 se stanoví ve výši 20 Kč.
(3) Náklady dle odst. 1 a 2 se účtují pouze v případě požadování jiné úhrady dle sazebníku.
(4) Poskytují-li se informace odesláním faxu, stanoví se výše úhrady ve výši 5 Kč za každou odeslanou
stránku A4.
Čl. 4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Je-li poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše
úhrady za druhou hodinu a každou následující započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 120
Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci je výše úhrady dána součtem
částek připadajících na každého zaměstnance.
Čl. 5
Společná ustanovení
(1) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů dle čl. 1 až 4
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(2) Úhrada nákladů podle sazebníku se požaduje pouze tehdy, pokud náklady na poskytnutí informace
převýší částku 100 Kč bez nákladů na poštovní služby.
(3) Ceny uvedené v sazebníku obsahují DPH i autorský poplatek.
(4) Sazebník se použije obdobně pro stanovení výše úhrady v souvislosti se zpřístupňováním informací
podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a při
poskytování listin či technických nosičů dat při jiných správních činnostech, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak.
(5) Sazebník byl stanoven usnesením Rady města Sokolova ze dne 18. 7. 2017 č. 457/14RM/2017 a
nabývá účinnosti 1. srpna 2017.
V Sokolově 24. 7. 2017
Bc. Jan Picka, v. r.
starosta
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