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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
dle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Obec Sobotín stanoví v souladu s ust. §5 odst. 1 písm. e) zákona 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 stanovení 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 jen „sazebník“).
Ústní informace jsou podávány zdarma.
Zdarma jsou podávány informace obcím a jiným orgánům veřejné správy v rámci
vzájemné výměny informací v souvislosti s výkonem veřejné správy.
Písemné informace ostatním žadatelům jsou podávány za ceny nákladů níže
uvedených.
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na
pořízení kopií, na opatření technických nosičů dat, na odeslání informací žadateli a
z případných nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.
1. Pořízení kopií a tisků
vztahuje se na velikost originálu:
A4/1 (jednostranně) černá
2,- Kč
barevná 4,- Kč
A4/2 (oboustranně) černá
4,- Kč
barevná 8,- Kč
A3/1 (jednostranně) černá
5,- Kč
barevná 10,- Kč
A3/2 (oboustranně) černá
10,- Kč
barevná 20,- Kč

za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena
za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou
Obec Sobotín za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit;

skenování – dle formátu požadované informace jako v případě kopírování a tisku.
2. Opatření technických nosičů
1 ks nenahrané CD nebo DVD

20,- Kč

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
3. Odeslání informací žadateli a balné
Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty, s. p.

listovní zásilky na dobírku/doporučené
balíkové zásilky na dobírku/doporučené
jiné
Balné bude účtováno paušální částkou 20Kč/zásilka.
4. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů
na platy zaměstnanců úřadu činí 150,- Kč za každou započatou hodinu
vyhledávání.
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. Z oznámení musí být zřejmé, na
základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady stanovena.
Pokud žadatel o poskytnutí informace do 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady úhradu nezaplatí, bude žádost o poskytnutí informací odložena.
Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé
neběží.
Úhradu je možné učinit bankovním převodem na účet obce Sobotín č.ú.
5329841/0100 vedený u KB, a.s., případně osobně v pokladně obce v úředních
hodinách Obecního úřadu Sobotín. Požadované informace budou poskytnuty po
prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
Tento sazebník je účinných ode dne schválení na veřejném zasedání zastupitelstva
obce, a to usnesením č. 19/22 ze dne 6. 4. 2021.
Tento sazebník bude aplikován na úhradu nákladů za poskytnutí informací u žádostí
podaných po dni, ve kterém tento sazebník vstoupil v účinnost.
Tento sazebník bude zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Sobotín a bude
dostupný také na internetových stránkách obce Sobotín.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

