Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Obec Ladná stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě
žádosti (ústní nebo písemné) je prováděno za cenu nákladů spojených s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se provádí
rozsáhlé vyhledávání informací.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, obec písemně oznámí tuto
skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj. nejpozději do 15 dnů
od obdržení žádosti. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu
nezaplatí, žádost se odloží.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

Sazebník úhrad
Pořízení kopií a tisků
formát
A4 jednostranný

druh
černobílý

cena
3,- Kč

druh
barevný

cena
12,- Kč

A4 oboustranný

černobílý

6,- Kč

barevný

24,-

Kč

Opatření technických nosičů dat
druh

cena
30,- Kč

CD-R 700MB
DVD-R(+R) 4,7GB

30,- Kč

Blue-ray BD-R 25GB

80,- Kč

Odeslání informací žadateli
druh
Obálka C6

cena
1,- Kč

Obálka C5

1,- Kč
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Obálka C4

2,- Kč

Obálka dodejka: C6

2,- Kč

Obálka dodejka: C5
Hodnota poštovného dle platného ceníku České Pošty.

2,- Kč

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou
i započatou 1/2 hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 100,00 Kč. V případě
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem
částek připadajících na každého pracovníka.
Cestovní náhrady
Dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoníku práce, hlava III. O cestovních náhradách, ve znění
pozdějších předpisů.
Správní poplatky
Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004Sb., v platném znění, O správních
poplatcích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. Celková
výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací.
Ve vztahu k § 3 odst. 3 písm. b) nařízení č. 173/2006 Sb. je možné mít za přípustné, že
starostka nebo místostarosta posoudí, zda v konkrétním případě úhrada nebude požadována.
Úhradu provede žadatel před poskytnutím informace, a to v hotovosti v pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce.
Sazebník byl schválen dne 6.12.2018.

V Ladné dne 6.12.2018
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