MĚSTO S OBOTKA
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6

č.j.: MUSO 505/2021/Taj/84.2/A5

Sazebník úhrad
za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
(1) Tento sazebník se vydává v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona
a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě ust. § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
(2) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:
a) kopírování a tisk dokumentů:
A4 černobíle - jednostranně
- 3 Kč
- oboustranně
- 5 Kč
barevně - jednostranně
- 9 Kč
- oboustranně
- 15 Kč
A3 černobíle - jednostranně
- 5 Kč
- oboustranně
- 7 Kč
barevně - jednostranně
- 13 Kč
- oboustranně
- 20 Kč
b) pořízení kopií dokumentů v elektronické podobě (skenováním):
A3/A4 jedna strana

- 2 Kč

c) pořízení technických nosičů dat – sazby za 1 ks každého druhu technického nosiče dat bude
stanoven dle aktuální nákupní ceny dle účetního dokladu;
d) odeslání informací žadateli

balné: obálka do formátu A4
- 5 Kč
balík
- 40 Kč
poštovné:
dle platných tarifů České pošty, s.p.

e) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou započatou 1 hod práce 260 Kč. Vzniknouli jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální
kalkulace.

(3) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách nebo převodem na bankovní účet města. O úhradě bude informován oznámením
o výši úhrady. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada
požadována.
(4) Tento sazebník úhrad byl schválen radou města 24.02.2021. Sazby v sazebníku jsou
stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období
podle platných účetních zásad. Sazebník se vydává na dobu účetního období. Dojde-li však
v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady,
podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník. Nedojde-li však
k podstatné změně aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje, podle kterých byly stanoveny
sazby, zůstává sazebník platný pro další účetní období.

Ing. Jaroslav Šourek
tajemník MěÚ Sobotka

