Příloha
ke Směrnici obce č. 40 o vyřizování žádostí o informace

Sazebník úhrad nákladů podle ustanovení § 17 zákona
č. 106/1999 Sb. a pravidla vybírání úhrad nákladů
1. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů spojených
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli, popř.
i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (nařízení vlády č. 173/2006 Sb.,
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím).
Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny takto:
a) Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace:
Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance obce Chrást, dále 90 Kč za
každou další započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance obce Chrást při zjišťování
informace.
b) Úhrada za odeslání informace žadateli:
Poštovné dle sazebníku České pošty, s.p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.
c) Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie:
černobílá formát A4 jednostranná kopie………………………………………………. 2,00 Kč
oboustranná kopie …………………………………………………………….………. 3,00 Kč
formát A3 jednostranná kopie…………………………………………………………. 4,00 Kč
oboustranná kopie ………………………………………………. …………………… 6,00 Kč
d) Cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
formát A4 černobílý - jednostranný ……………………………………………….….. 2,00 Kč
černobílý - oboustranný ………………………………………………………………. 3,00 Kč
barevný – jednostranný ……………………………………………………………… 10,00 Kč
barevný - oboustranný ……………………………………………………………….. 16,00 Kč
e) Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
CD, DVD ……………………………………………….…………………………….. 5,00 Kč
2. Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte
celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována
úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací
podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Chrást,
složenkou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce podle pokynů zpracovatele
žádosti anebo při doručení zásilky s informacemi poštovní dobírkou. Vybrané úhrady
v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem obce Chrást.
4. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto
případech:
a) žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
b) žádost o poskytnutí informace je odložena,
c) žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
d) informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
e) informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti
opatřovat ze strany obce technický nosič informací (jde např. o zaslání informace
elektronickou poštou).

