Příloha č. 1
Pravidel č. 1/2016 ze dne 15. 8. 2016 pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník
úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, stanoví město Holýšov tento sazebník úhrad za poskytování informací:
1. Náklady na pořízení kopií:

černobílá kopie o velikosti A4 jednostranná .............................................................. 2 Kč

černobílá kopie o velikosti A4 oboustranná ............................................................... 4 Kč

černobílá kopie o velikosti A3 jednostranná............................................................... 4 Kč

černobílá kopie o velikosti A3 oboustranná ............................................................... 5 Kč





barevná kopie o velikosti A4 jednostranná................................................................. 4 Kč
barevná kopie o velikosti A4 oboustranná ................................................................. 6 Kč
barevná kopie o velikosti A3 jednostranná ................................................................. 5 Kč
barevná kopie o velikosti A3 oboustranná ................................................................. 8 Kč




naskenování jedné strany o velikosti A4 ....................................................................... 1 Kč
naskenování jedné strany o velikosti A3 ...................................................................... 2 Kč

Za kopírování, tisk nebo skenování v jiném formátu bude účtována skutečná cena podle
aktuálního ceníku konkrétního poskytovatele kopírovacích služeb.
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem
Holýšovem, výše úhrady se stanoví ve výši cena za příslušný výtisk, poskytne-li se
informace formou prodeje tohoto výtisku.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat:

CD .........................................................................................................................................10 Kč

DVD ..................................................................................................................................... 20 Kč

jiný technický nosič dat ......................................................... podle jeho pořizovací ceny

3. Náklady na odesílání informací žadateli:
Náklady na poštovní služby budou účtovány podle aktuálního ceníku České pošty, s. p.
nebo jiného poskytovatele poštovních služeb.
Náklady na balné účtovány nebudou.
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4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanovuje sazba úhrady
za každou celou hodinu vyhledávání jedním úředníkem MěÚ ve výši 170 Kč. Pokud
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací bude trvat i část další hodiny, bude úhrada
navýšena o poměrnou část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého
vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada činit součet částek připadajících
na každého úředníka MěÚ.
5. Ostatní ustanovení
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady
nepřesáhne 100 Kč.
Žadatel může úhradu provést bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
na bankovní účet případně v pokladně Městského úřadu Holýšov
Tento sazebník schválila Rada města Holýšov usnesením č. 382/2016 ze dne 15. 8. 2016.

V Holýšově dne 15. 8. 2016

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

