Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Třebušín
Obec Třebušín stanoví v souladu s § 5 odst. 1 pism. f) zakona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením
vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě ust. § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za
poskytování informací (dále jako „sazebník“):
čl. I.
Náklady na pořízení kopií
druh kopie

černobílá fotokopie

barevná fotokopie

černobílá kopie pořízená tiskem

barevná kopie pořízená tiskem

pořízení kopie do elektronického
záznamu (skenování)

jednotka

cena v Kč ze jednotku

A4 jednostranně

2 Kč vč. DPH

A4 oboustranně

4 Kč vč. DPH

A4 jednostranně

15 Kč vč. DPH

A4 oboustranně

29 Kč vč. DPH

A4 jednostranně

2 Kč vč. DPH

A4 oboustranně

5 Kč vč. DPH

A4 jednostranně

15 Kč vč. DPH

A4 oboustranně

29 Kč vč. DPH

A4 jednostranně

2 Kč vč. DPH

A4 oboustranně

4 Kč vč. DPH

V případě, že pro pořízení kopie tiskem je třeba nejprve provést pořízení kopie skenováním, je
výše úhrady stanovena jako součet příslušné úhrady za pořízení kopie skenováním a za pořízení
kopie tiskem.
Za poskytnutí kopie nebo tisku v jinem 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.
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.
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čl. 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.
čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného tarifu České pošty s. p.
Náklady na balné se stanoví paušální částkou 9,- Kč za jednu poštovní zásilku.
V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či
datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.
čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. Vyhledáním informací lze rozumět činnost pracovníků úřadu, která spočívá v identifikaci a
následném shromáždění požadovaných informací a v navazujícím zpracování odpovědi na
žádost, tzn. v utřídění informací za účelem jejich předání žadateli. Pod pojem vyhledání
informace nebude zahrnut čas strávený samotným zjišťováním, kde jsou tyto dokumenty
uloženy a čas vynaložený na kopírování dokumentů (event. na obdobné činnosti). Tento náklad
je stanoven v čl. 2, 3 a 4 tohoto Pokynu.
2. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací
bude pro úřad představovat v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se
vymyká běžnému poskytování informací. O zvýšenou aktivitu úřadu se bude jednat tehdy,
jestliže zaměstnanec pověřený vyřízením žádosti nebo zaměstnanci, kteří se na vyřízení žádosti
podílejí, budou nuceni na delší dobu přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se
po tuto dobu věnovat vyhledání informace (vyřizování žádosti).
3. Podle § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb. je stanovena sazba úhrady za mimořádně rozsáhlé
vyhledávání formou hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních
osobních nákladů, spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací. Výše hodinové
sazby je 120,- Kč/hod. Tato sazba se vztahuje i na každou započatou hodinu.
4. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledaní informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné, apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
5. Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. Žadatel
o informaci bude (v případě, kdy poskytovatel informace požaduje úhradu)předem seznámen s
touto skutečností a přesnou výší úhrady za zpracování jeho žádosti o informaci, dle
požadovaného rozsahu.
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čl. V.
Ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.
2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Třebušín v jeho
úředních hodinách, nebo převodem na bankovní učet obce č.3327471/0100, vedený u Komerční
banky, a.s.
Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol z důvodu identifikace platby. Variabilní symbol
bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.
3. Tento sazebník se stanovuje s platností od 1.10.2020 a nahrazuje Opatření č. 1/2016 ze dne
15.6.2016.
4. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Třebušín dne 29.9.2020, usnesením č.
12/20Z/2020.
V Třebušíně dne 30.9.2020

Dana Legnerová
starosta
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