Město Přeštice
Pravidla rady města č. 1/2021

Úhrady za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím
(zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Rada města Přeštice vydává na základě nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tato
pravidla, kterými se upravuje výše úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Tato pravidla se použijí i pro úhrady nákladů spojených s poskytováním
informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

I.
Výše úhrad
1. Celková výše úhrady se skládá z jednotlivých kalkulovaných částek vynaložených přímých
nákladů uvedených v příloze těchto pravidel za:
a) pořízení kopií
b) skenování
c) opatření technických nosičů dat
d) odeslání informací žadateli
e) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
2. Celková výše úhrady za poskytování informací je stanovena na celé koruny.

II.
Rozsáhlé vyhledávání informací
1. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací se považuje takové vyhledání, které vyžaduje více
než hodinu práce úředníka. Hodinová sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací je účtována za hodinu, popřípadě její adekvátní části.

III.
Multifunkční zařízení
2. Při využívání multifunkčního zařízení, které je umístěné v archivu, se žádosti o poskytnutí
informací za pořízení velkoformátových kopií budou přijímat na podatelně MÚ Přeštice,
budova radnice, Masarykovo nám. 107.

IV.
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Tato pravidla byla schválena usnesením rady města 51/2021 ze dne 22.2.2021 s účinností od
23.1.2021.
2. Současně se ruší Pravidla rady města č. 5/2020 včetně sazebníku úhrad.
Příloha č. 1 – Sazebník úhrad

V Přešticích dne 22.2.2021

Marek Krivda,v.r.
místostarosta

Mgr. Karel Naxera,v.r.
starosta

Příloha k Pravidlům RM č. 1/2021

Výše úhrad nákladů za poskytování informací
1. Pořízení kopií tiskárnou / kopírkou
Formát
A4 černobílý
A4 černobílý
A4 barevný - plochy do 50% (stavební výkres, text, atd.)
A4 barevný - plochy do 50% (stavební výkres, text, atd.)
A4 barevný - plochy nad 50% (mapa, obraz, fotografie)
A4 barevný - plochy nad 50% (mapa, obraz, fotografie)
A3 černobílý
A3 černobílý
1 m2 (cca A0) - plochy do 50% (stavební výkres, text, atd.)
1 m2 (cca A0) - plochy nad 50% (mapa, obraz, fotografie)

Tisk
jednostranný
oboustranný
jednostranný
oboustranný
jednostranný
oboustranný
jednostranný
oboustranný
jednostranný

Výše úhrady
2,- Kč
3,- Kč
10,- Kč
15,- Kč
25,- Kč
40,- Kč
3,- Kč
5,- Kč
40,- Kč

jednostranný

80,- Kč

2. Skenování
Formát
A4
A3
1 m2 (cca A0)
3. Náklady na opatření technických nosičů dat
export naskenovaných dat na USB FLASH
DISK, CD
4. Náklady na odesílání informací
poštovné a balné

Výše úhrady
3,- Kč
6,- Kč
50,- Kč

15,- Kč

dle požadovaného druhu zásilky a
aktuálního poštovního sazebníku

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 350,- Kč / hod.

Úhrady nákladů za poskytování informací budou vybírány od částky 10,- Kč.

Schváleno Radou města Přeštice dne 22.2.2021 usnesením č. 51/2021.

