VNITŘNÍ INSTRUKCE OBCE BYZHRADEC
Č. 21
Sazebník úhrad za poskytnuté informace dle zákona o svobodném
přístupu k informacím
Zastupitelstvo obce Byzhradec v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d a
s přihlédnutím k § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve smyslu § 17 zákona téhož právního předpisu a ve smyslu nařízení vlády č.
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje tento sazebník úhrad nákladů za
poskytování informací.
Čl. I – Působnost instrukce
Tato instrukce upravuje výši náhrad výdajů vynaložených obcí Byzhradec, IČO 00274771, a
Obecním úřadem Byzhradec, dále oba jen „povinný subjekt“, v souvislosti s poskytováním
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Čl. II – Převzetí žádosti a poskytnutí informací
1. Rozsah požadovaných informací předá žadatel povinné osobě písemně (dále jen žádost).
2. Povinný subjekt tuto žádost zaeviduje jako došlou poštu a bude s ní dále tak nakládat.
3. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně
oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
povinným subjektem vyčíslena.
4. V případě, že nebude možno cenu úhrady dle bodu 3. přesně stanovit (např. čl. III bod 4),
povinná osoba kvalifikovaným odhadem vyčíslí úhradu a tuto skutečnost písemně oznámí
žadateli. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla
výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
5. Při konečném vyúčtování úhrady dle bodu 4. nesmí být tato částka navýšena o více jak
20%.
6. Poskytnutí informace (předání) je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
7. V případě, že nebude do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výši úhrady dle bodu 3. a 4.
částka uhrazena, povinná osoba žádost odloží a informace neposkytne.
8. Žádost bude odložena a informace nebudou poskytnuty i v případě, že žadatel nedoplatí ve
lhůtě od jejího sdělení doúčtovanou částku dle čl. 6.
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Čl. III – Sazby úhrad
1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
Černobílá:
jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč
oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,50 Kč
Barevná:
navýšení o 100% oproti černobílé
Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení
kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.
2. Náklady na opatření technických nosičů dat (TND - 1 ks):
Disketa - 7,00 Kč
CD ROM - 11,00 Kč
jiný TND - podle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
3. Náklady na odeslání informací (1 ks):
Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací uplatňována.
4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním se rozumí vyhledávání delší než ½ hodiny práce
referenta povinného subjektu (osoba, která provádí vyhledávání).
První ½ hodina práce zdarma, za každou další započatou ½ hodinu práce
referenta - 100,00 Kč.
V případě, že vyhledávání bude provádět jiná osoba než povinný subjekt, bude úhrada za
práci referenta povinného subjektu navýšena o náklady vyúčtované povinnému subjektu touto
osobou.
Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek na pořízení výtisků nebo
kopií, na opatření technických nosičů dat, na odeslání informací žadateli a za mimořádně
rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.
Čl. IV – Forma úhrady
Hotově – v pokladně územního finančního orgánu
Převodním příkazem – na číslo účtu 10329571/0100.
Variabilní symbol bude žadateli přidělen příslušným povinným subjektem.
Čl. V – Účinnost
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1.1.2012

V Byzhradci dne 26.12.2011

Josef Kubec
starosta obce

