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oBEc RozHoVtCE,

Rozhovice 46, lČo:00496979

Sazebník úhrad za poskytování informací
pro úhradu nákladů podle zákona č. L06lL999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zákona č. L23lL998 Sb. o právu na informace o životnímprostředí a podle Obecného nařízení EU
o ochraně osobních údajůč.20161679
Obec Rozhovice stanovuje

vsouladus§5odst, lpísm.f) zákonač. 106/1999Sb.,osvobodnémpřístupukinformacím,vplatnémznění,ve
spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. t73/2006 Sb,, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytováníinformacípodle zákona o svobodném přístupu k informacím,s § 10 odst. 3 a 4 zákona č.12311998 Sb. o
právu
na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajůč. 2076/679
a na základě § 102 odst.3 zákona č.t28/2O00 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník Úhrad
za poskytování informací:

čl. l.

Náklady na pořízení kopií
1.Za pořízení jedné černobílékopie formátu A4:
,............, 3 Kč
a)jednostranná
............ 6 Kč
b)oboustranná

......,.....
..........,,..

2.7a pořízeníjedné černobílékopie formátu A3:
.............. 4 Kč
a)jednostranná ............
............ 8 Kč
b) oboustranná ..............
3. Za tisk na černobílétiskárně (formát 44, jednostranný)jedna stránka 3 Kč
4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosť 44 při skenování a do velikosť 43 při
.........5 Kč
fotografování včetně úpravy k odeslání
jiném
poskytnuť
formátu
nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení
kopie nebo ťsku v
5, Za
kopie u komerčníhoposkytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo ťsku bude u
tohoto poskytovatele povinna uhradit,
6, V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve
výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výťsku.
čl. tl.

]

1 ks

cD

2. 1 ks DVD

...........

::::::::::::::::::::::::Ti

nos čůdat

..........., 20 Kč

3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude rnožnépožadovanéinformace

zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
čl. lll.

Náklady na odeslání informací žadateli
1, Náklady na poštovní služby budou vyčíslenydle ceníku Česképošty s. p., případně jiného poskytovatele

poštovní služby. lrláklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovanýclr informací nebude úhrada nákiadů na odeslání informací

í
uplatňována.

žadateli

č1.!V.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
poŽaduje za vYhledávání delŠÍneŽ 20
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada
je 350,- Kč, započítává se kaŽdých izaPoČatých 30
minui. ůnraoa za hodinu vyhledáváníjedním pracovníkem
se mohou Podílet na
minut. úhrada je odvozena od ročníchnákladů na platy zaměstnancŮ obce, kteří

mimořádně rozsáhIého
vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018, V PříPadě
kaŽdého Pracovníka.
vyhledání informacívíce pracovníky bude úhrada dána součtem doby přiPadající na
jiné
nezbYtné k vYhledání
nákladY,
osobní
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací
individuální kalkulace.
informace (např. náklady na jízdnéna odlehlé pracoviště), budou účtoványna základě
ve kterém
3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosť Pouze vYhledánÍ,
samotného
vYhledání
sluŽbě),
dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, sPisové
dokumentu (např, ve spisovně, v počítači),vyhledání požadovaných informací v dokumentu, Přenesení
Čas nutný na
informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači).omezeně lze zahrnout
právního
PosouzenÍ, se
anonymizaci chráněných údajů.Óstatní činnosťspojené s vyřízením Žádosť, vČetně
je jiŽ vyjádřen jednotkovou
nezapočítávají.Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který
sazbou za kopii,

č!. V.

ostatní ustanovení
poskytnutím požadovaných informací.
1, celková výše úhrady je goučtem jednotlivých nákladů spojených s
po dobu jednoho měsíce od
Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal
podání předchozí žádosti dalšížádost,
zcela nebo zČásťupustit na
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele můžestarosta obce od Úhrady nákladŮ
základě žádosť žadatele.
hodinách nebo
3. žadatel můžeúhradu provést bud' v hotovosť v pokladně obecního Úřadu v Úředních
převodem na bankovní účetobce vedený u KB 43_9332680277/0100
4. Tento sazebník se stanoví na účetníobdobí
,,? _zz ^/
?Zá€
r,14/.qr41/l//?
dne
ze
nozhovice
obce
zastupitelstva
usnesením
bylschválen
sazebník
5.
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Milan Stejskal
starosta obce
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