CENÍK
SPOJENÝCH S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ
platný od 1. 1. 2016

Obec Spytihněv 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 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), v platném znění,
tento sazebník úhrad za poskytnutí informací (dále jen „sazebník“):

I.

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ

černobíle

1 strana
oboustranně

formát A4
2,00 Kč
4,00 Kč

barevně

1 strana
oboustranně

10,00 Kč
15,00 Kč

Skenování

výstup ve formátu PDF nebo JPG

2,00 Kč

II.

formát A3
6,00 Kč
10,00 Kč

NÁKLADY NA ODESÍLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací
žadateli uplatňována.
3. Obálka formátu C6
1 Kč/kus
B5
2 Kč/kus
B4
2 Kč/kus
B4 s křížovým dnem 5 Kč/kus
C6 s doručenkou
2 Kč/kus

III.

ÚHRADA ZA VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Úhrada za vyhledávání informací je stanovena takto:
a) za každou započatou hodinu za jednoho pracovníka bude provedena úhrada ve výši 180 Kč
b) vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na cestovné) budou tyto
účtovány na základě individuální kalkulace.

IV.

OSTATNÍ NÁKLADY

1. Výstup z internetu 1 Kč/min
2. Práce s archiváliemi – dle ceníku služeb a úkonů státního archivu ČR
3. Telefonní spojení – dle tarifů společnosti

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách,
nebo převodem na bankovní účet obce.
Požadované informace budou poskytnuty po zaplacení náhrady nákladů.

