Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Za zpracování a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Obec Strančice jako povinný subjekt
oprávněna požadovat úhradu dle následujícího Sazebníku úhrad:
Náklady kopírování dokumentů

Kč

Sazba za jednu stránku dokumentu
a) kopie obyčejná černobílá
A4 - jednostranně
2,- oboustranně
3,A3 - jednostranně
4,- oboustranně
6,b) kopie barevná – sedminásobek sazby za obyčejné kopírování černobíle
Náklady na technické nosiče dat
Náklady na opatření technických nosičů dat se stanoví za 1 kus každého druhu technického
nosiče dat, které odpovídají pořizovacím nákladům tohoto nosiče a činí u
Kč
CD
CD-RW
DVD
DVD – RW
disketa 3½

16,24,18,39,6,-

Výpočetní technika
Při potřebě použití výpočetní techniky na základě požadavku žadatele se stanoví sazby úhrad
nákladů takto:
Kč
tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný)
černobíle
5,barevně
10,digitální foto
13,kopírování na datové nosiče
disketa 3½
20,CD, DVD a další
50,Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele se neprovádí.

Náklady na odeslání informací
Náklady na odesílání informací žadateli zahrnují náklady na poštovní služby, které tvoří cena
uhrazená Obcí Strančice provozovateli poštovních služeb. K sazbám se ve všech případech
připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu a formátu.
Náklady na vyhledání a zpracování informací
Sazba nákladů na přípravu a zpracování informace, jakož i náklady na mimořádně rozsáhlé
vyhledání informace se stanoví částkou 210,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při
zpracovávání informací.
Telekomunikační poplatky
Bude-li při poskytnutí informace žadateli třeba použít k jejímu zajištění či obstarání
telekomunikační prostředky (telefon, fax, Internet, e-mail), bude stanovení výše náhrady
nákladů vycházet z platných cenových tarifů.
Součástí vzniklých nákladů je i provoz datové schránky a s ní související povinnost Obce
Strančice platit za odeslání jedné datové zprávy částku 18,- Kč.
Výše úhrady stanovená v sazebníku nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním a
zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním
informací žadateli.
Úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli do částky 200,- Kč
požadována.
Úhrada za diskety 3½ a CD bude vždy požadována a provedena.

