SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ MĚSTEM PODBOŘANY platný
od 1. 5. 2021
na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti o poskytnutí informací podle
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Rada Města Podbořany na svém jednání schválila dne 7. 4. 2021 usnesením č. 160/2021 podle § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 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, a dále podle § 10, odst. 3 a 4, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Městem Podbořany.
Oddíl I.
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Městem Podbořany na základě žádosti o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ,,InfZ“).
či. 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 vyhledáváním informací (čl. 5).
(2) Pokud celková výše nákladů spojených s vyřízením jedné žádosti o poskytnutí informací
nepřesáhne částku 50,- Kč, úhrada nákladů nebude požadována.
čl. 2
Úhrada nákladů na pořízení kopií
Za pořízení kopií listinných dokumentů obsahujících požadované informace činí úhrada nákladů za
jednu stranu kopie:
a) Kopírování
1) kopírování černobílé
 formát A4
 formát A3
2) kopírování barevné
 formát A4
 formát A3
3) formát větší než A3
b) Tisk
1) tisk černobílý
 formát A4
 formát A3
2) tisk barevný
 formát A4
 formát A3
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3,- Kč za stránku
6,- Kč za stránku
15,- Kč za stránku
30,- Kč za stránku
50,- Kč/m2

3,- Kč za stránku
6,- Kč za stránku
15,- Kč za stránku
30,- Kč za stránku

c)




Skenování
formát A4
formát A3
formát větší než A3

6,- Kč za stránku
8,- Kč za stránku
50,- Kč za kus

čl. 3
Úhrada nákladů na opatření technických nosičů dat
Úhrada nákladů na opatření technických nosičů dat činí:
a) nenabrané CD/DVD s obalem
40,- Kč za 1 kus
b) jiné nosiče
individuální kalkulace nákladů
čl. 4
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli činí:
a) paušální částka balného
30,- Kč za zásilku
b) náklady na poštovní služby
dle aktuálního sazebníku úhrad
provozovatele poštovních služeb
čl. 5
Úhrada nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací
(1) Úhrada nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací činí 50,- Kč za
každých započatých 15 minut spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace.
(2) Úhrada nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací bude účtována
pouze tehdy, pokud celková doba mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací přesáhne 1
hodinu.
čl. 6
Licenční odměna za oprávnění informaci užít
(1) Je-li licenční odměna sjednaná v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 InfZ a není-li její výše
stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle
tohoto sazebníku.
(2) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 InfZ a není-li její
výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše
obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
(3) Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací částku 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma. Toto
se netýká informace obsažené v publikaci nebo tiskovině.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

čl. 7
Způsob úhrady nákladů spojených s poskytnutím informací
V případě, že Město Podbořany nebo jeho orgány budou za poskytnutí informací žádat
úhradu nákladů, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli o poskytnutí informací 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).
Poskytnutí požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady oznámené podle odstavce 1.
Pokud žadatel o poskytnutí informace do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady
úhradu nezaplatí, bude žádost o poskytnutí informací odložena. Po dobu vyřizování stížnosti proti
výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží (§17 odst. 5 InfZ).
Úhradu je možno učinit bankovním převodem na účet Města Podbořany, případně osobně v
pokladně Městského úřadu Podbořany v úředních hodinách. Požadované informace budou
poskytnuty po úhradě nákladů.
Úhrada nákladů za poskytnutí informací je příjmem Města Podbořany.
K výše uvedeným veškerým částkám se nepřipočítává DPH.
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Oddíl II.
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Městem Podbořany na základě žádosti o
poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb., právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
čl. 1
(1) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých pořízení kopií (čl. 2),
na opatření technických nosičů dat (čl. 3), na odeslání informací žadateli (čl. 4).
(2) Pokud celková výše nákladů spojených s vyřízením jedné žádosti o poskytnutí informací
nepřesáhne částku 50,- Kč, úhrada nákladů nebude požadována.
čl. 2
Úhrada nákladů na pořízení kopií
Za pořízení kopií listinných dokumentů obsahujících požadované informace činí úhrada nákladů za
jednu stranu kopie:
a) Kopírování

1) kopírování černobílé
 formát A4
 formát A3
2) kopírování barevné
 formát A4
 formát A3
3) formát větší než A3
b) Tisk
1) tisk černobílý
 formát A4
 formát A3
2) tisk barevný
 formát A4
 formát A3
c) Skenování
 formát A4
 formát A3
 formát větší než A3

3,- Kč za stránku
6,- Kč za stránku
15,- Kč za stránku
30,- Kč za stránku
50,- Kč/m2

3,- Kč za stránku
6,- Kč za stránku
15,- Kč za stránku
30,- Kč za stránku

6,- Kč za stránku
8,- Kč za stránku
50,- Kč za kus

čl. 3
Úhrada nákladů na opatření technických nosičů dat
Úhrada nákladů na opatření technických nosičů dat činí:
a) nenabrané CD/DVD s obalem
40,- Kč za 1 kus
b) jiné nosiče
individuální kalkulace nákladů
čl. 4
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli činí:
a) paušální částka balného
30,- Kč za zásilku
b) náklady na poštovní služby
dle aktuálního sazebníku úhrad
provozovatele poštovních služeb
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(1)

(2)

(3)
(4)

čl. 5
Způsob úhrady nákladů spojených s poskytnutím informací
V případě, že Město Podbořany nebo jeho orgány budou za poskytnutí informací žádat úhrad u
nákladů, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli o poskytnutí informací spolu s výší úhrady
před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla výše úhrady stanovena.
Úhradu je možno učinit bankovním převodem na účet Města Podbořany, případně osobně v
pokladně Městského úřadu Podbořany v úředních hodinách. Požadované informace budou
poskytnuty po úhradě nákladů.
Úhrada nákladů za poskytnutí informací je příjmem Města Podbořany.
K výše uvedeným veškerým částkám se nepřipočítává DPH.
Oddíl III.

Závěrečná ustanovení
(1) Tento sazebník je účinný od 1. 5. 2021.
(2) Tento sazebník bude aplikován na úhradu nákladů za poskytnutí informací u žádostí podaných po
dni, ve kterém tento sazebník vstoupil v účinnost.
(3) Tento sazebník je přístupný za účelem informování veřejnosti na Městském úřadě Podbořany,
Mírová 615, 441 01 Podbořany. Současně bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Podbořany a bude dostupný též na internetových stránkách Města Podbořany.
(4) Od účinnosti Sazebníku úhrad nákladů za poskytnutí informací Městem Podbořany se nahrazuje
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 1. 2013, který byl schválen dne 5.12 2012
usnesením č. 467/2012.
(5) Tento sazebník byl schválen na jednání Rady města Podbořany dne 7. 4.2021 usnesením č.
160/2021.

V Podbořanech dne 12. 4. 2021

Mgr. Radek Reindl
Starosta
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