CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
dle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu i informacím v platném znění.
Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání č.12/2016, dne 24.11.2016

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.
Sazebník je zpracován podle nařízení vlády č.173/2006 sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.

1. Pořízení kopií a tisků
•
A4/1
A4/2
A3/1
A3/2

vztahuje se na velikost originálu:
(jednostranně)
(oboustranně)
(jednostranně)
(oboustranně)

černá
černá
černá
černá

2,- Kč
4,- Kč
6,- Kč
8,- Kč

barevná
barevná

12,- Kč
20,- Kč

je-li originál větší než A3 je cena kopie součtem cen menších formátů např. A2 = 2 x
A3 nebo 4 x A4
tisk na tiskárně

A4/1

2,- Kč

•

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

•

skenování
A4/1

(jednostranně)

2,- Kč

2. Opatření technických nosičů
1 ks CD
1 ks DVD

10,- Kč
10,- 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 dle skutečných nákladů na desky, karton, balící papír a podobně.

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů
na platy zaměstnanců úřadu činí 120,- Kč za každou započatou hodinu
vyhledávání.
Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných
nákladů.

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.

Uvedené ceny jsou s DPH

Ceník je platný od 1.1.2017

