Město Holice
Sazebník úhrad za poskytování informací
Město Holice stanoví v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 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 na základě ust. § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento
Sazebník úhrad za poskytování informací
Článek I - Tisk nebo pořízení fotokopie
1)
a)
b)
c)
d)

Černobílé:
Jednostranná formát A4
Jednostranná formát A3
Oboustranná formát A4
Oboustranná formát A3

3,- Kč
4,- Kč
4,- Kč
5,- Kč

2)
a)
b)
c)
d)

Barevné:
Jednostranná formát A4
Jednostranná formát A3
Oboustranná formát A4
Oboustranná formát A3

12,- Kč
24,- Kč
18,- Kč
30,- Kč

3) Za pořízení tisku nebo kopie v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení u
komerčního poskytovatele, kterou Městský úřad Holice (dále jen „MÚ“) za pořízení kopie
nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.
Článek II - Skenování
Dle formátu požadované písemnosti odpovídá úhrada za skenování sazbám uvedeným v článku I
bod 1) tohoto sazebníku. V případě jiného formátu než A4 nebo A3 odpovídá úhrada za následné
skenování /bude-li to technicky možné/ ceně dle ustanovení článku I bod 3) tohoto sazebníku.
Článek III – Náklady na odeslání informací žadateli
1) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty, s.p. Náklady
na balné účtovány nebudou. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude
úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Náklady na obálky:
Obálka C6
Obálka DL
Obálka C5
Obálka C4 nebo B4
Obálka s doručenkou C5
Obálka s doručenkou B4

0,50 Kč
0,60 Kč
1,20 Kč
2,30 Kč
3,-- Kč
6,-- Kč

- 2 Článek IV – Náklady na opatření technických nosičů dat
Náklady na opatření technických nosičů dat budou účtovány podle jejich skutečné pořizovací ceny
v době poskytnutí informací. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada těchto nákladů uplatňována.
Článek V – Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
a) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací (za mimořádně rozsáhlé vyhledávání
je považováno i vyhledávání chráněných údajů v textu informace – tzv. anonymizace) bude
účtována za druhou a každou další započatou čtvrthodinu práce jednoho zaměstnance MÚ
částka 75,- Kč, která je odvozena od nákladů na platy zaměstnanců MÚ v r. 2018. V případě
mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem
těchto částek připadajících na jednotlivé pracovníky.
b) Vzniknou-li při vyhledávání informací jiné náklady /např. na jízdné (musí-li být informace
získána mimo budovu MÚ)/, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
Článek VI – Ostatní ustanovení
1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací a požadovaná úhrada bude zaokrouhlena na celé Kč dolů.
2) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně MÚ (kancelář č. 103 v přízemí
budovy – Holubova 1 v Holicích) nebo převodem na bankovní účet města Holic č.
19-1628561/0100.
3) Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Holic č. 472 ze dne 18.11.2019 a je
platný od 1.1.2020.
4) Tento sazebník nahrazuje Sazebník úhrad za poskytování informací, schválený usnesením
Rady města Holic č. 440 ze dne 21.11.2016, a je nedílnou součástí „Směrnice č. 23/2007
k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, na Městském úřadu Holice“, schválené usnesením Rady města Holic
č. 372 ze dne 17.12.2007.
V Holicích dne 26.11.2019
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města Holic
v.r.

