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Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.
Obec Cebiv stanoví, v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“), 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, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), s účinností
od 1.6.2019 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.
1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace:
Jednostranná černobílá kopie

1 strana dokumentu - formát A4

2,- Kč

Oboustranná černobílá kopie

1 strana dokumentu - formát A4

3,- Kč

Jednostranná barevná kopie

1 strana dokumentu - formát A4

4,- Kč

Oboustranná barevná kopie

1 strana dokumentu - formát A4

6,- Kč

Skenování 1 strany dokumentu

1 strana dokumentu - formát A4

3,- Kč

1.1. Informace se poskytují:
v tištěné podobě,
nahráním na elektronický nosič dat poskytnutý žadatelem (USB flash disk, flash
paměť apod.).
1.2. Na CD se informace neposkytují.
2. Náklady na odeslání informací (1 zásilka):
2.1. Balné bude účtováno podle druhu použitého obalu a pořizovací ceny.
2.2. Poštovné bude účtováno podle platného ceníku poštovních služeb.
2.3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na
odeslání informací uplatňována.

1

3. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
První hodina práce pracovníka obecního úřadu se neúčtuje. Za každou další započatou
hodinu práce bude účtována částka 150,- Kč.
4. Celková výše úhrady nákladů
4.1. Celková výše úhrady nákladů je dána součtem dílčích nákladů, uvedených
v odstavcích 1., 2. a 3, přičemž výsledná částka se zaokrouhlí na celé Kč směrem
dolů.
4.2. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné
jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.
5. Forma úhrady
Úhrada nákladů za poskytnutí informací se provádí:
-

v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Cebiv
převodem na účet obce Cebiv na základě vystavené faktury.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. V případě, že bude obecní úřad 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. Poskytnutí informace je podmíněno
zaplacením požadované úhrady.
6.2. Součástí oznámení o vyčíslení nákladů za poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být poučení o možnosti
podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a
odst. 1 písm. d) zákona, ze kterého je zřejmé:
- v jaké lhůtě a kam lze stížnost podat
- od kterého dne se tato lhůta počítá
- který orgán o stížnosti rozhoduje
6.3. Tento sazebník se v přiměřeném rozsahu vztahuje také na výpočet úhrady nákladů
vzniklých v souvislosti se zpřístupňováním informací podle zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů1.
6.4. Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
6.5. Tento sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce Cebiv dne 22.05.2019 usnesením
č. 5/B12/2019 a nabývá účinnosti dnem vydání.

1§

10 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
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