Obec KOSTELEC
okres Hodonín

Sazebník úhrad
ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění § 3 odst. 2 NV 173/2006 Sb.
(schválen usnesením ZO č.11/5/2019 dne 29.4.2019, s účinností od 1.5.2019)
V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, má povinný subjekt právo žádat úhradu nákladů spojených:
- s pořízením kopií
- s opatřením technických nosičů dat
- s odesláním informací žadateli
- s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.
1. Náklady na pořízení kopií :
a. Černobílá A4 - jednostranný výtisk nebo kopie
- oboustranný výtisk nebo kopie
b. Barevná A4
- jednostranný výtisk nebo kopie
- oboustranný výtisk nebo kopie
c. Skenování A4 - za každou i započatou stránku

2,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
8,00 Kč
2,00 Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat
a. CD – ROM
15,00 Kč
b. DVD – ROM 20,00 Kč
Kopírování na vlastní CD/DVD a jiné technické nosiče dat žadatele není přípustné.
3. Náklady na odeslání informací žadateli
a. Balné
- dle pořizovací ceny použitého obalu
b. Poštovné
- dle platného ceníku poštovních služeb
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací uplatňována.
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Za každou započatou hodinu práce 320,00 Kč
Osvobození od úhrady nákladů:
Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada
nákladů nevyžaduje.
Forma úhrady:
Hotově – v pokladně Obecního úřadu
Převodním příkazem – na číslo účtu: 9322671/0100 u Komerční banky
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně 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 povinným subjektem vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Součástí oznámení o vyčíslení nákladů podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí být
poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle
§ 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě
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lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje
a u kterého povinného subjektu se podává.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný
subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
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