OBEC BOHATICE
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 731 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali.cz; web: www.bohatice.cz

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Obec Bohatice 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
jako „sazebník“):
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací,
např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání
informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

BEZPLATNÉ PODÁNÍ INFORMACÍ:




podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů;
informace podaná na základě zveřejnění (web obce, úřední deska);
informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy.

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ:
Provedení

Formát

Cena jedné kopie

jednostranná černobílá kopie

A4

3,- Kč

oboustranná černobílá kopie

A4

5,- Kč

jednostranná barevná kopie

A4

5,- Kč

oboustranná barevná kopie

A4

8,- Kč

V případě rozsáhlého kopírování informací (tj. více jak 20 stran) bude účtován příplatek ve výši
100,- Kč za každých 20 stran.

VÝTISK Z TISKÁRNY POČÍTAČE:


jedna černobílá strana

4,- Kč



jedna barevná strana

8,- Kč

NÁKLADY NA SKENOVÁNÍ A4
Skenování dokumentů (černobíle nebo barevně) a jejich následné odeslání (elektronický
úkon) na udanou e-mailovou adresu nebo uložení na přinesenou FlashDrive paměť
(skenování ve formátu TIFF nebo PDF, rozlišení 200 dpi)
Volné předlohy formátu A4:
 skenování z podavače
 skenování ze skla

3,- Kč
10,- Kč

Vázané předlohy formátu A4:
 skenování ze skla

12,- Kč

V případě rozsáhlého skenování (tj. více jak 20 stran) bude účtován příplatek ve výši 100,- Kč
za každých 20 stran.

NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT:


CD

15,- Kč/ks



DVD (4,7 GB)

20,- Kč/ks



Jiný technický nosič

dle pořizovací ceny

NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI:
Náklady na poštovné budou vyčísleny dle ceny uhrazené povinným subjektem provozovateli
poštovních služeb. Náklady na balné budou účtovány pouze při zasílání vyžádaných informací na
technickém nosiči dat, a to ve výši 20,- Kč.

NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ:
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazby úhrady za každou i započatou
hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 300,- Kč.

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY:
1. práce s archiváliemi - dle ceníku a úkonů Státního archivu ČR.
2. Náklady na samostatné odborné posudky a odhady - dle sazebníku poskytovatele služby.

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
1. Výše úhrady nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. se stanoví
jako součet dílčích částek odvozených z výše uvedených nákladů.

2. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Žadatel je povinen uhradit
výši nákladů v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce
č. 4851297349/0800, a to ve výši, kterou určí osoba poskytující informaci před převzetím nebo
odesláním informace.

3. Tento sazebník se stanoví s platností od 19. 9. 2017

V Bohaticích, dne 18. 9. 2017

……………………
Eva Lacková
starostka obce
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