Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice, IČ: 00273643,
zastoupený starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem,
______________________________________________________________

stanoví na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím, v souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování
informací (dále jen „sazebník").
Sazebník úhrad za poskytování informací
(podle zákona č. 106/1999Sb.)
Čl. 1
Sazby za kopírování dokumentů
1 kopie formátu A4 jednostranná
1 kopie formátu A4 oboustranná
1 kopie formátu A3 jednostranná
1 kopie formátu A3 oboustranná

2 Kč
3 Kč
3 Kč
5 Kč

Čl. 2
Sazby za pořízení tiskového výstupu
l dokument formátu A4 jednostranný
l dokument formátu A4 oboustranný
l dokument formátu A3 jednostranný
l dokument formátu A3 oboustranný

3 Kč
5 Kč
6 Kč
9 Kč

Čl. 3
Sazby za práci s výpočetní technikou
Výstupy z Internetu, právních systémů, portálů státní správy apod. se účtují v ceně práce
5,-Kč za minutu, popř. další režijní náklady na tisk.
Čl. 4
Sazby za přípravu a zpracování požadované informace
1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací je stanovena sazba dle sazebníku
za „Přípravu a zpracování požadované informace“, která je odvozená od ročních nákladů
na platy zaměstnanců městyse:
a) pracovníkem stavebního úřadu 240,-Kč/hodina
b) pracovníkem podatelny, matriky 220,-Kč/hodina
c) ostatní – dle individuální kalkulace
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2) Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování
informace, které přesáhne 30 minut. Úhrada se účtuje za každých započatých 30 minut
mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
3) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
4) Pokud dosáhne předpokládaná kalkulace na poskytnutí informace částku 100,-Kč a více,
musí být žadatel s výší částky seznámen a projevit souhlas s takto kalkulovanou cenou.

Čl. 5
Ostatní sazby
•
•
•
•

správní poplatky dle zákona o správních poplatcích
poštovné dle tarifů České pošty
telefonní poplatky dle platného ceníku operátora
náklady na znalecké posudky, tlumočení, překlady apod. dle skutečných nákladů
Čl. 6
Závěrečné ustanovení

1) Úhradu nákladů provede žadatel v pokladně úřadu městyse nebo bezhotovostní platbou na
účet městyse a to před podáním informace.
2) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace
jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 100,-Kč, poskytuje se
informace bezplatně.
3) Tento sazebník nabývá účinnosti k 1. 1. 2017

Mgr. Tomáš Bolek
starosta
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