Obec Nedakonice
Nedakonice 33, PSČ 68738

Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Nedakonice (dále jen „obec“) 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 (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za
poskytování informací (dále jen „sazebník“):
1. Náklady na pořízení kopií a tisku
Černobíle text i fotografie:
formát A4 a menší jednostranně
formát A4 a menší oboustranně
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně

1,00 Kč/strana
2,00 Kč/dvojstrana
2,00 Kč/strana
4,00 Kč/dvojstrana

Barevně text:
formát A4 a menší jednostranně
formát A4 a menší oboustranně
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně

2,00 Kč/strana
4,00 Kč/dvojstrana
4,00 Kč/strana
8,00 Kč/dvojstrana

Barevně – fotografie:
formát A4 a menší jednostranně
formát A4 a menší oboustranně
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně

6,00 Kč/strana
12,00 Kč/dvojstrana
12,00 Kč/strana
24,00 Kč/dvojstrana

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.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady
stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto
výtisku.
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
DVD (audio i video)
CD

8 Kč/ks
8 Kč/ks

Jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
3. Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby podle ceníku České pošty, s.p.
Náklady na balné/obálky:

formát C5
formát C6
formát DL
formát DL s okénkem
formát B4
formát B4 - textilní výztuž
formát B4 s křížovým dnem
obálka s doručenkou

0,70 Kč/ks
0,40 Kč/ks
0,50 Kč/ks
0,60 Kč/ks
1,80 Kč/ks
9,00 Kč/ks
4,00 Kč/ks
1,30 Kč/ks

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem se stanovuje
ve výši 250,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci
bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
5. Ostatní ustanovení
1) V sazebníku nejsou uvedeny položky účtované dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění.
2) Výše náhrady se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Náklady, které nepřesáhnou 30,- Kč, se nevybírají. Výše náhrady se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Starosta obce je oprávněn v konkrétním případě od úhrady nákladů zcela nebo zčásti
upustit.
3) Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2022.
4) Sazebník byl schválen usnesením Rady obce Nedakonice č. 34-3/RO/2022 dne 11. ledna
2022.
V Nedakonicích 12. ledna 2022

Jaromír Klečka v.r.
starosta
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