SAZEBNÍK
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Obcí Šestajovice a jejím úřadem podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Tento sazebník je platný od 21.3.2013
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:
1. Náklady kopírování dokumentů
Za pořízení 1 kusu kopie v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování lze na žadateli
podle uplatněného požadavku požadovat úhradu těchto nákladů:
sazba za 1 stránku dokumentu
kopie obyčejná černobílá
Formát A4
- jednostranně
2 Kč
- oboustranně
3 Kč
Formát A3
- jednostranně
4 Kč
- oboustranně
6 Kč
kopie barevná – skutečná cena za její pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb.
2. Náklady na technické nosiče dat
Sazba úhrad nákladů na opatření technických nosičů dat se stanoví za 1 kus každého druhu
technického nosiče dat, které odpovídají pořizovacím nákladům tohoto nosiče a činí u
CD
CD-RW
DVD
DVD-RW

16 Kč
24 Kč
18 Kč
39 Kč

3. Náklady na odeslání informací
Sazba úhrad nákladů na odeslání informací žadateli zahrnuje náklady na poštovní služby, které tvoří
cena uhrazená Obcí Šestajovice provozovateli poštovních služeb. K sazbám se ve všech případech
připočítává úhrada za obálku s dodejkou dle formátu.
Obálka pro obsah formátu A6
Obálka pro obsah formátu A5
Obálka pro obsah formátu A4

2 Kč
3 Kč
4 Kč

4. Vyhledání a zpracování informací
Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se stanoví částkou 210 Kč za každou
započatou hodinu výkonu při zpracovávání informací. Sazba je odvozena z nákladů na platy a ostatní
osobní náklady s vyhledáním informace spojené.

5. Nahlížení do spisu
V případě požadavku žadatele o informaci pouze nahlédnout do příslušného spisu nebude za tento
úkon náhrada nákladů požadována.
6. Archivnictví
Na úseku archivnictví jsou náhrady za určené úkony, stanovené Zásadami poskytování
reprografických a jiných služeb a úkonů Státního archivu ČR pod čj. AS/1-2025/97 z 11.6.1997,
zpoplatněny podle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků ve veřejných archivech Státního
oblastního archivu v Praze, uveřejněného na internetové adrese www.soapraha.cz.
7. Výpočetní technika
Při potřebě použití výpočetní techniky na základě požadavku žadatele se stanoví sazby úhrad nákladů
takto:
tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný)
černobíle
2 Kč
barevně
10 Kč
digitální foto
13 Kč
kopírování na datové nosiče
CD, DVD a další
20 Kč
Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele se neprovádějí.
8. Licenční odměna za oprávnění použít informaci
Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše
stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto
sazebníku.
Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše
stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako
výše úhrady podle tohoto sazebníku.

