Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obcí Ledce na základě žádosti o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

Zastupitelstvo obce Ledce na svém 3. zasedání schválilo dne 1. 9. 2014 svým usnesením číslo 3/2014
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 InfZ, nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, tento

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OBCÍ LEDCE
Čl.1
1) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení
kopií (čl. 2), na opatření technických nosičů dat (čl. 3), na odeslání informací žadateli (čl. 4) a
z případných nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací (čl. 5).
2) Pokud celková výše nákladů spojených s vyřízením jedné žádosti o poskytnutí informací
nepřesáhne částku 100,-Kč, úhrada nákladů nebude požadována.

Čl. 2
Úhrada nákladů na pořízení kopií
a) Černobílá kopie

formát
jednosranně
oboustranně

cena v Kč/list
3,4,-

jednosranně
oboustranně

cena v Kč/list
15,20,-

A4

b) Barevná kopie

formát
A4
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c) tisk

formát
A4 jednostranný výtisk

tisk
černobíle
barevně

cena v Kč
6,12,-

d) skenování
Dle formátu požadované informace jako v případě kopírování na kopírovacích strojích (viz. písm.
A) bod 1.písm a) a písm. b) tohoto sazebníku

Čl. 3
Úhrada nákladů na opatření technických nosičů dat

nosič dat
nenahrané CD s obalem
jiné nosiče

cena v Kč/ks
18,individuální kalkulace nákladů

Čl. 4
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli
Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty s.p., platným ke dni
odeslání zásilky žadateli.

Čl. 5
Úhrada nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu,
procházet rozsáhlé soubory dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.), se účtuje žadateli za takové
vyhledání informací částku 180,-Kč za každou započatou hodinu práce úředníka.

Čl. 6
Způsob úhrady nákladů s poskytnutím informací
1) V případě, že obce Ledce bude za poskytnutí informací žádat úhradu nákladů, oznámí tuto
skutečnost písemně žadateli o poskytnutí informace spolu s výší úhrady před poskytnutím informace.
Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
stanovena (§ 17 odst. 3 InfZ.).
2) Poskytnutí požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady oznámené podle odst. 1.
Pokud žadatel o poskytnutí informace do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu
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nezaplatí, bude žádost o poskytnutí informace odložena. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši
požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží (§ 17 odst. 5 InfZ).
3) Úhradu je možno učinit bankovním převodem na účet obce Ledce č.ú.: 1242069339/0800
případně osobě v pokladně obce v úředních hodinách obecního úřadu. Požadované informace budou
poskytnuty po úhradě nákladů.
4) Úhrada nákladů za poskytnutí informací je příjmem obce Ledce.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Tento sazebník je účinný od 1. 9. 2014
2) Tento sazebník bude aplikován na úhradu nákladů za poskytnutí informací u žádostí podaných po
dni, ve kterém tento sazebník vstoupil v účinnost.
3) V souladu s § 5 odst. 1 písm. f) InfZ je tento sazebník přístupný za účelem informování veřejnosti
na Obecním úřadu Ledce, Ledce 77, 517 71 České Meziříčí. Současně bude zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Ledce a bude dostupný též na internetových stránkách obce Ledce.

V Ledcích, dne 1. 9. 2014

……………………………………………………….
Milan Dědek, starosta obce Ledce
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