OBEC BENEŠOVICE
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Obec Benešovice podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím
stanovuje ve smyslu § 17 zákona 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 sazebník úhrad za poskytování
informací.
Článek 1
Náklady na pořízení kopií, tisku nebo skenování
Ceny jsou uvedeny bez DPH:
1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formántu A4:
a) Jednostranné …………………………………………………………………….2,00 Kč
b) Oboustranné ……………………………………………………………………..4,00 Kč
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3
a) Jednostranné …………………………………………………………………….3,00 Kč
b) Oboustranné ……………………………………………………………………..6,00 Kč
3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4
a) Jednostranné…………………………………………………………………….10,00 Kč
b) Oboustranné ……………………………………………………………………20,00 Kč
4. Za skenování jedné strany formátu A4
1,00 Kč
Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. CD……………………………………………………………………………………………8,00 Kč
2. DVD………………………………………………………………………………………..10,00 Kč
3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
Informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
Článek 3
Náklady na odesílání informací žadateli (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.
Článek 4
Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
Za každých započatých 15minut práce 34,- Kč. Vypočteno z průměrné hodinové mzdy
zaměstnance stanovené dle nař. Vlády č. 564/2006 Sb.
Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo
kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Forma úhrady:
Hotově – v pokladně Obecního úřadu Benešovice
Převodním příkazem – na číslo účtu obce 26928704/0600
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky stanovené zák.č. 634/2004 Sb. , o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Tento sazebník se použije na žádosti došlé počínaje dnem 18.5.2017.

V Benešovicích dne 17.5.2017

Miroslav Janča
starosta obce

