Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2015
Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací povinným subjektem
Svazkem obcí Čistá Odra (dále jen SOČO) podle tohoto zákona.
Úhrada za pořízení kopií a opatření technických nosičů dat




Cena kopie popřípadě počítačového výtisku činí
černobílý formát
jednostranná kopie
oboustranná kopie

A4
2,-- Kč
3,-- Kč

A3
3,-- Kč
4,-- Kč

barevný formát - text
jednostranná kopie
oboustranná kopie

A4
6,-- Kč
10,-- Kč

A3
10,--Kč
16,--Kč

barevný formát – text + fotografie
jednostranná kopie
oboustranná kopie

A4
10,-- Kč
20,-- Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na
technickém nosiči, se stanoví ve výši skutečné pořizovací ceny.

Úhrada za odeslání informací žadateli




Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, bude účtováno dle platného
sazebníku poštovních služeb, aktuální ceník ČP:
http://www.cpost.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf (dle druhu zásilky).
Balné se neúčtuje.

Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací




Úhrada za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně
rozsáhlém vyhledávání činí 250,- Kč za každou i započatou hodinu práce jednoho
zaměstnance.
O mimořádně rozsáhlé vyhledávání jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho
zaměstnance při vyhledání a zpracování informace půl hodiny.

Společná ustanovení






Úhrada se nepožaduje, pokud její výše nepřesáhne částku 50,- Kč. Ustanovení první
věty o nepožadování úhrady neplatí v případě, že výše nepožadovaných úhrad za
poskytnutí informací témuž žadateli za poslední tři měsíce přesáhne 50,- Kč.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v hotovosti na pokladně SOČO, nebo
bezhotovostní platbou na účet SOČO před podáním informace, a to na základě výzvy
povinného subjektu. Provedení úhrady předem je podmínkou poskytnutí požadované
informace.
Tento sazebník je schválen sněmem SOČO dne 23. 3. 2015, č. usnesení 6 a nabývá
účinnosti schválením.

