Sazebník úhrad za poskytování informací
Starostka města Město Albrechtice v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 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
v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne
27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností od 01.04.2019 tento Sazebník úhrad
nákladů za poskytování informací.(dále jen „sazebník“):
1. Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování a tisk
formát A4 jednostranný

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

3,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

3,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

4,00 Kč/A3

b) barevné kopírování a tisk
formát A4 jednostranný

20,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

30,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

50,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

60,00 Kč/A3

2. Opatření technických nosičů dat
1 ks CD-R (s papírovou pošetkou)

10,00 Kč

1 ks DVD-R (s papírovou pošetkou)

10,00 Kč

3. Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:
a) listovní zásilky na dobírku/doporučené
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené
c) jiné

podle platných tarifů České pošty, s.p.

Náklady na balné:
Náklad na balné je stanoven paušální sazbou 2 Kč.
4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou
i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč, která je odvozena
od celkových skutečných platových nákladů za rok 2019. V případě mimořádně rozsáhlého
vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého
zaměstnance.
5. V ostatních případech
V ostatních případech, zejména pokud nebudou poskytovány kopie a tisky, data na technických
nosičích ani nebudou odesílány informace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, se
stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši
200,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2019. V případě
vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého
zaměstnance.
6. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
a) 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.
b) 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.
7. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Město
Albrechtice se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace
formou prodeje tohoto výtisku.
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací.
Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města č. 19/10R/54g, ze dne 19.03.2019.

Ve Městě Albrechticích dne 20.03.2019

Ing. Jana Murová, starostka města

