
Sazebník úhrad za poskytování informací 
 

Obec Borová stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), v platném znění, ve spojení s § 17 

tohoto zákona a s 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 (dále jen „sazebník“): 

 

Článek I. - Náklady na tisk, pořízení kopií a skenování dokumentů 

 

1) Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4: 

a) jednostranné    3,- Kč 

b) oboustranné    6,- Kč 

2) Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4: 

a) jednostranné    12,- Kč 

b) oboustranné    24,- Kč  

3) Za skenování: 

a) za jednu černobílou stranu A4 3,- Kč 

b) za jednu barevnou stranu A4  6,- Kč 

4) Zařízení používaná obcí Borová neumožňují zhotovení kopií a skenování listin 

formátů větších než A4. 

 

Článek II. - Náklady na opatření technických nosičů dat (dále TND) 

 

1) Náklady na opatření TND činí 

a) CD       20,- Kč/ks 

b) DVD       20,- Kč/ks 

c) v případě použití jiného TND se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny 

požadovaného TND 

2) Poskytne-li žadatel vlastní TND, na který bude možné požadované informace 

zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

3) Zařízení používaná obcí Borová umožňují záznam pouze na nosiče CD, DVD a 

zařízení umožňující připojení pomocí USB portu. 

 

Článek III - Náklady na odeslání informací (1 ks):  

 

1) Balné:      paušální sazba činí 20,- Kč 

2) Poštovné:      podle platného ceníku poštovních služeb 

 

Článek IV - Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 

1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za 

každou započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 215,- Kč. Tato 

výše je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce. V případě 
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mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána 

součtem částek připadajících na každého pracovníka. 

2) Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je považována činnost jedné osoby 

trvající nejméně 30 minut. 

3) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné náklady (jízdné 

apod.), budou účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

Článek V - Ostatní ustanovení 

 

1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. 

2) Výše úhrady bude žadateli oznámena před poskytnutím informace, toto oznámení 

bude obsahovat informace o skutečnostech a způsobu stanovení výše úhrady (§ 17 

odst. 3 zákona) 

3) Žadatel může úhradu provést 

a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách 

b) převodem na bankovní účet obce 

4) Informace bude vydána po provedené úhradě požadovaných nákladů. Pokud žadatel 

do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, jeho žádost 

bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona). 

5) Informace odesílané prostřednictvím pošty jsou odesílány doporučeně, případně 

doporučeně do vlastních rukou s dodejkou, je-li nutný doklad o doručení. 

6) Sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce Borová č. 5 dne 20.7.2017. 

7) Účinnost sazebníku od 1.8.2017. 

 

 

 

Bc. Pavel Jirka 

      starosta 

 


