Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Rada města Planá stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona
a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad
za poskytování informací (dále jako „sazebník“):
I.
Náklady na pořízení kopií
kopírování a tisk dokumentů
Formát A4, černobílá kopie (jednostranná/oboustranná)
Formát A4, barevná kopie (jednostranná/oboustranná)

2,00 Kč/ 3,00 Kč
8,00 Kč/14,00 Kč

Formát A3, černobílá kopie (jednostranná/oboustranná)
Formát A3, barevná kopie (jednostranná/oboustranná)

4,00 Kč / 5,00 Kč
12,00 Kč/19,00 Kč

Pořízení kopií v elektronické podobě (skenováním)
Formát A4/A3 jedna stránka

2,00 Kč/ 2,00 Kč

II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
za 1 ks CD – 20,00 Kč;
v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny
požadovaného technického nosiče dat.
III.
Náklady na odeslání informace žadateli
Náklady na poštovní služby (listovní a balíkové zásilky) se hradí ve výši skutečných nákladů
dle ceníku služeb České pošty, s. p., platným ke dni odeslání zásilky s požadovanými
informacemi.
IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou
i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 240,00 Kč. V případě
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek
připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

V.
Ostatní ustanovení
1. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu v úředních hodinách, nebo
převodem na bankovní účet města. O úhradě bude informován oznámením o výši úhrady.
2. Stanovením úhrady není dotčena poplatková povinnost dle Sazebníku správních poplatků.
3. Tento sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen Radou města Planá
dne 22. 02. 2021 usnesením č. 212/10 a je účinný dnem 1. 3. 2021.

