Rada města Starého Plzence v souladu s ustanoveními § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů stanoví
podle ustanovení § 3 nařízení vlády č.173/2006 Sb., o stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, následující

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
pro období od 01.04.2015 do 31.12.2015
1. Náklady na pořízení kopií a tisku
1.1. Černobíle text i fotografie
- formát A4 a menší jednostranně ..................................................................... Kč
- formát A4 a menší oboustranně ...................................................................... Kč
- formát A3 jednostranně .................................................................................. Kč
- formát A3 oboustranně ................................................................................... Kč

3,-4,-5,-6,--

1.2. Barevně text
- formát A4 a menší jednostranně .................................................................... Kč
- formát A4 a menší oboustranně ..................................................................... Kč
- formát A3 jednostranně .................................................................................. Kč
- formát A3 oboustranně .................................................................... .............. Kč

9,-16,-18,-32,--

1.3. Barevně - fotografie
- formát A4 a menší jednostranně ..................................................................... Kč
- formát A4 a menší oboustranně ...................................................................... Kč
- formát A3 jednostranně ................................................................................... Kč
- formát A3 oboustranně .......................................................................... ......... Kč

18,-32,-40,-79,--

2. Opatření technických nosičů dat
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

DVD (audio i video) ................................................................................. Kč 35,-- / ks
CD ........................................................................................................... Kč 20,-- / ks
Jiný technický nosič dat ............................................................ podle pořizovací ceny
Kopírování na vlastní technický nosič dat žadatele ...............není úhrada vyžadována

3. Odeslání informací žadateli
3.1. Prostřednictvím České pošty, s. p. ................... .... cena dle sazebníku České pošty, s. p.
3.2. Balné ....................................................................................................... Kč 30,-- / zásilka
3.3. Faxem .................................................................................................... Kč 10,-- / stránka
3.4. Elektronickou poštou .................................................................. není úhrada vyžadována
4. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací .....................................................................
................................. Kč 160,-- za každou i započatou hodinu práce jednoho zaměstnance
O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho
zaměstnance na vyhledání informací půl hodiny.
Ve Starém Plzenci 01.04.2015

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

