Obec Bohdašín
518 01 Dobruška
tel. fax – 494665586
mob.737 523 690

E-MAIL –obec.bohdasin@dobruska.net

Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Schválen usnesením zastupitelstva obce Bohdašín č. 3/2017, ze dne 11. 9. 2017
V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění a Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o poskytování úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., má povinný
subjekt právo žádat o úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, s opatřením technických
nosičů dat, s odesláním informací žadateli s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.
1. Úhrady za kopírování dokumentů
Formát dokumentu
A4
A4

černobíle Kč
jednostranně 3,oboustranně 5,-

barevně Kč
jednostranně 20,oboustranně 30,-

2. Úhrady za použití výpočetní techniky s opatřením technických nosičů dat
Druh služby

černobíle

Tisk 1 ks na tiskárně formát A4
5,- Kč
Skenování 1 ks formát A4
3,- Kč
Zápis na CD/DVD
5,- Kč
Nosič CD ( bez obalu)
10,- Kč
Nosič DVD (bez obalu)
15,- Kč
Zápis na vlastní CD, DVD, nebo jiný druh nosiče je nepřípustný.

barevně
15,- Kč
5,- Kč

3. Úhrady za odeslání dokumentů poštou – dle platného sazebníku České pošty.
K uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku ( dopisnici)
podle typu.
4. Úhrady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním dokumentů
Hodinová sazba
Za každých započatých 15 minut

240,- Kč
60,- Kč

Určující podmínky pro úhradu nákladů spojených s poskytováním informací

-

-

-

Zveřejňování povinných informací provádí obec na svoje náklady
Za poskytování informací na základě žádosti ( ústní či písemné) je obec oprávněna
žádat úhradu nákladů s tím spojených. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví
pracovník pověřený poskytováním informací podle uvedeného sazebníku a oznámí to
písemně žadateli před poskytnutím informace.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady, kterou provede
žadatel bezhotovostním převodem na bankovní účet obce nebo uhradí hotově
v kanceláři obce před převzetím požadované informace.
Pokud žadatel do 60-ti kalendářních dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady
vyměřenou částku neuhradí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti
výši požadované úhrady lhůta neběží.
Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost o výši úhrady za poskytnutí
vyžádané informace, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotografií a
výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3
sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění.
Úkony, které nejsou v sazebníku výslovně uvedeny jsou prováděny zdarma

