MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.
Městys Pozlovice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písmeno f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízení 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), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako
„sazebník“).
Čl. 1
Náklady na pořízení kopií
a) Kopírování na kopírovacích strojích
formát A4
jednostranná kopie
oboustranná kopie
formát A3
jednostranná kopie
oboustranná kopie

2,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
6,00 Kč

b) Tisk na tiskárnách PC
jedna strana formátu A4 černobílá
barevná do 10 %
barevná nad 10 %
jedna strana formátu A3 černobílá
barevná do 10 %
barevná nad 10 %

2,00 Kč
5,00 Kč
15,00 Kč
3,00 Kč
10,00 Kč
30,00 Kč

c) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za
pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou městys za pořízení
kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.
Čl. 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
a) kopírování na magnetické nosiče
disketa 3,5“
cena diskety
CD
cena CD

5,00 Kč
10,00 Kč
20,00 Kč
20,00 Kč

Čl. 3
Náklady na vyhledávání informací
a) V případě vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu
vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 170,- Kč. Průměrný náklad na odpracovanou je
odvozen z ročních nákladů na platy zaměstnanců městyse podle schváleného rozpočtu a platy
vychází ze zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č.
564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) V případě rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek
připadajících na každého pracovníka.
Čl. 4
Ostatní náklady
a) Pokud jsou poskytovány informace, k jejichž získání byly uhrazeny jiné náklady mimo uvedené
v čl. 1 až 3, bude úhrada požadována v jejich skutečné výši.
b) Náklady za práce s archiváliemi se stanovují dle ceníku služeb a výkonů poskytovaných
státními archivy České republiky.
c) Náklady za telefonní spojení se stanovují dle tarifů Telefónica 02 Czech Republic, a. s.
d) Cestovní náklady se stanovují dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.
e) Poštovní poplatky se stanovují podle tarifů České pošty.
Čl. 5
Ostatní ustanovení
a) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Náklady, které nepřesáhnou částku 10,- Kč, nejsou požadovány.
b) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně ÚM nebo převodem na bankovní účet
vedený u Komerční banky, a. s. pobočka Luhačovice, č. účtu: 11222-661/0100.
c) Sazebník byl schválen usnesením Rady městyse Pozlovice č. 339/2009 ze dne 4. 11. 2009.

V Pozlovicích dne 4. 11. 2009

.................................................
Ing. Olga Tkáčová
starostka

