SAZEBNÍK
úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů rada obce Křepice schválila dne 23. 1. 2009 dle ustanovení § 17 zák.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením
vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad.
1. Obec Křepice je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Obec Křepice si může
vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací.
2. V případě, že bude obec Křepice požadovat úhradu, oznámí tuto skutečnost spolu
s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na
základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
3. Obec Křepice může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy
z předpokládané výše úhrady nákladů.
4. Úhrada je příjmem obce Křepice.

I.
Náklady spojené s poskytnutím informací
1. Náklady na opatření technických nosičů dat:
Kopírování na jiné nosiče informací
Disketa 3,5“
Kompaktní disk
Fotografie barevná, standardní ( 9 x 13 )
Fotografie černobílá, standardní ( 9 x 13 )

15,-Kč/ks
60,-Kč/ks
10,-Kč/ks
6,-Kč/ks

2. Náklady na odeslání informací žadateli:
Náklady na poštovné, poplatky za telefonování a jiné spojení, na odborné posudky a na jiné
služby poskytované jiným subjektem na smluvním základě – dle sazebníku poskytovatele
( Česká pošta, Český Telecom…)
Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou
Do 30 stran formátu A4
10,- Kč
31 až 100 stran formátu A4
50,-Kč
Za každých dalších započatých stran formátu A4
dalších 50,-Kč

3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Celkový počet hodin všech zaměstnanců, kteří informaci vyhledávali
Počítá se za hodinu práce jednoho zaměstnance při
vyhledávání informací. Úkony zaměstnanců se započítávají
90,- Kč
vždy po půlhodinách, přičemž zápočet platí i pro první
započatou půlhodinu.

II.
Povinnost poskytovatele informace
1. Upozornit žadatele na předpokládanou výši nákladů na zpracování informace.
2. Na žádost žadatele vystavit potvrzení o předpokládané výši nákladů.
3. Pokud předpokládaná výše nákladů bude vyšší než 30,-Kč, požadovat před zahájením
zpracování informace zaplacení zálohy minimálně ve výši 75% předpokládaných
nákladů.
4. Informaci žadateli poskytnout až po provedené úhradě skutečných nákladů na
zpracování informace.

III.
Úhrada nákladů
Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů hradí
žadatel na pokladně Obecního úřadu Křepice.
IV.
Ostatní ustanovení
1. Tento sazebník úhrad nabývá platnost dnem schválení radou obce Křepice a účinnosti
1. února 2009.
2. Tento sazebník schválila rada obce Křepice na svém zasedání dne 23. 1. 2009.
3. Sazebník úhrad je aktualizován v souvislosti se změnou výše nákladů vzniklých obci
v souvislosti se zpracováním a poskytnutím informace ve zpoplatněných položkách.

V Křepicích dne 23. ledna 2009.

Josef Maťa, starosta

