Obec Řenče
Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Řenče stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f ) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 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 § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování
informací (dále jako „sazebník“):
§1
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i
započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 170,- Kč. V případě mimořádně
rozsáhlého vyhledáni informaci více pracovníky bude úhrada dána součtem částek
připadajících na každého pracovníka.
2) O mimořádně rozsáhlé vyhledávání jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance
na vyhledání informací půl hodiny.
3) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady
(např.náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
§2
Sazba za pořízení kopií tiskem a na nosiče dat
1) Sazby za pořízení kopií jsou stanoveny a účtují se takto:
Pořízení fotokopie :
černobílá kopie A4, jednostranně

1,50 Kč

černobílá kopie A4, oboustranně

3,- Kč

černobílá kopie A3, jednostranně

2,50 Kč

černobílá kopie A3, oboustranně

5,- Kč

barevná kopie A4 (1 strana)

6,- Kč

Pořízení kopie tiskem (formát A4) - černobílá
Pořízení kopie tiskem (formát A4) - barevná

1,50 Kč
6,- Kč

2) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena
za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení
kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
3) V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obci se výše
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje
tohoto výtisku.

4) V případě požadavku vytvoření kopie na disketu, CD nebo jiný nosič je připočtena jeho
aktuální pořizovací cena (dle skutečně vynaložených nákladů).
5) Pokud žadatel poskytne vlastni technicky nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
§3
Sazba za odeslání informací žadateli
1) Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečnosti. Náklady na balné účtovány nebudou.
2) Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s
návratkou, je-li nutný doklad o doručení.
§4
Společná ustanovení
1) Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé
zpoplatněné úkony.
2) V případě, že celková výše úhrady nepřesáhne 70 Kč, úhrada se nepožaduje.
3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je
vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém
poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím).
4) Ustanovení odstavce 2 neplatí také v případě, že výše nepožadovaných úhrad za poskytnutí
informací témuž žadateli nebo na základě žádostí téhož žadatele za poslední tři měsíce
přesáhne 70 Kč.
5) Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo z
části upustit na základě žádosti žadatele.
6) Platba úhrady nákladů se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím
informace bezhotovostně na účet Obce Řenče 6526361/0100 vedený u KB a. s., konstantní
symbol 0558, variabilní symbol 2111, nebo osobně v hotovosti do pokladny Obce Řenče.
Úhrada nemůže být provedena formou dobírky.
7) Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, jeho
žádost bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím).
8) Tento sazebník ruší sazebník vydaný dne15. 6. 2007 a je účinný dnem 1. září 2011.
V Řenčích dne 12. 8. 2011

Miloslava Loudová
starostka obce

