Sazebník úhrad za poskytování informací
Město Dubňany 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“):

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná ……………………………….…………… 2,- Kč/1 strana
b) oboustranná …………………………….………………. 3,- Kč/1 list
2. Za pořízení černobílé kopie formátu A3:
a) jednostranná …………………………………….……… 4,- Kč/1 strana
b) oboustranná ………………………………….………….. 6,- Kč/1 list
3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
a) jednostranná ………………………………………….. 13,- Kč/1 strana
b) oboustranná …………………………………………… 24,- Kč/1 list
4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:
a) jednostranná ………………………………………….. 24,- Kč/1 strana
b) oboustranná ………………………………………….. 45,- Kč/1 list
5. Skenování dokumentů černobílých:
a) volné předlohy formátu A4 ……………………….…... 1,- Kč/1 strana
b) volné předlohy formátu A3 ……………………….…... 2,- Kč/1 strana
c) vázané předlohy formátu A4 ……………………….… 2,- Kč/1 strana
d) vázané předlohy formátu A3 …………………….…… 4,- Kč/1 strana
6. Skenování dokumentů barevných:
a) volné předlohy formátu A4 ……………………….…... 2,- Kč/1 strana
b) volné předlohy formátu A3 ………………………….... 4,- Kč/1 strana
c) vázané předlohy formátu A4 …………………………. 4,- Kč/1 strana
d) vázané předlohy formátu A3 ………………………… 8,- Kč/1 strana

Čl. II.
Kopírování na technické nosiče
1. 1 ks CD …………………………………………………..…… 10,- Kč
2. 1 ks DVD …………………………………………………….... 15,- Kč
3. jiný technický nosič dat …………………… podle pořizovací ceny

Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1.
2.

1 ks obálka ………………………………………………….… 2,- Kč
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i
započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 270,- Kč, která je odvozena od
ročních nákladů na platy zaměstnanců města podle schváleného rozpočtu pro rok 2018.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého pracovníka. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání a
zpracování informací se považuje např. vyhledávání a zpracování informací u více odborů
úřadu. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací se považuje takové
vyhledávání, které přesáhne dobu 30 minut.

Čl. V.
Ostatní ustanovení
1. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018, byl schválen Radou města Dubňany dne
13.12.2017, usnesením č. 5/24/17 a nabývá účinnosti dnem 01.01.2018.
2. Tento sazebník od 01.01.2018 ruší a nahrazuje Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím schválený Radou města
Dubňany dne 21.12.2016.
3. Na dosud nevyřízené žádosti o informace podané do 31.12.2017 se použije Sazebník
schválený Radou města Dubňany dne 21.12.2016.

