Příloha k usnesení č. RMO/1/1/20

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a pravidla vybírání úhrad nákladů
1) Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladu za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informace a úhrady za odeslání informace žadateli. Jednotlivé položky úhrad
jsou stanoveny, případně se zjišťují takto:
a)

Úhrada nákladu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace:
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než
jednu hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance města
Otrokovice a pak 90 Kč za každou další započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance
města Otrokovice při vyhledání informace.

b)

Úhrada za odeslání informace žadateli:
Poštovné dle sazebníku České pošty, s.p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel
nehradí.

c)

Úhrada za pořízení kopie:
Černobílé kopírování:
A4 jednostranná - 2 Kč
A4 oboustranná - 4 Kč
A3 jednostranná - 4 Kč
A3 oboustranná - 8 Kč
Barevné kopírování
A4 jednostranná - 14 Kč
A4 oboustranná - 28 Kč
A3 jednostranná - 28 Kč
A3 oboustranná - 56 Kč

Úhrady za pořízení kopie jsou platné i pro úhrady kopírování pro úřední účely mimo oblast
poskytování informací (např. pořízení kopie listiny ověřující osobou při vidimaci podle zákona o
ověřování).
2) Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte
celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována
úhrada a v jaké výši, písemně oznámení v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
3) Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle
tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v pokladně Městského úřadu Otrokovice, nebo
převodem na bankovní účet města podle pokynu zpracovatele žádosti anebo při doručení zásilky s
informacemi poštovní dobírkou. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou
příjmem města Otrokovice.
4) Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto
případech:
a) žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
b) žádost o poskytnutí informace je odložena,
c) žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
d) žádosti o poskytnutí informace není ani zčásti vyhoveno (úplné odmítnutí žádosti),
e) informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
f)
informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatrovat
ze strany města technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou
poštou),
g) žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníku
správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisu); úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních
poplatcích.
5) Tento sazebník je
15.01.2020.
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