MĚSTO ŠTRAMBERK
Sazebník úhrad za poskytování informací
Město Štramberk stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto
zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad
za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích a tisk z PC
Formát a typ tisku

Jednostranný tisk

Oboustranný tisk

A4

1,5 Kč

2,5 Kč

A3

3 Kč

5 Kč

b) barevné kopírování na kopírovacích strojích a tisk z PC
Formát a typ tisku

Jednostranný tisk

Oboustranný tisk

A4 prostý text

4 Kč

8 Kč

A4 text se zvýrazněním, tučný text

7 Kč

14 Kč

A4 text s grafy, internetové stránky

8 Kč

16 Kč

A4 text s obrázky, grafikou

12 Kč

24 Kč

A4 fotografie

16 Kč

32 Kč

c) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie
u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město Štramberk za pořízení kopie bude
u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
d)

Skenování
Formát a typ

Cena

jednostranný

1,5 Kč

oboustranný

3 Kč

Opatření technických nosičů dat
Formát a typ

Cena

1 ks CD-R 650 MB (bez obalu)

8 Kč

1 ks DVD-R 4,7 GB (bez obalu)

12 Kč

1ks papírový obal na médium

1,5 Kč

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby: dle platných tarifů České pošty, s. p.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a zpracování dat
1. V případě mimořádně rozsáhlého (více než 1 hodinu) vyhledání informací včetně aktivit
souvisejících s ukládáním dat a jejich odesíláním prostřednictvím elektronických
komunikačních kanálů se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu práce jedním
zaměstnancem ve výši 200 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů
za rok 2017. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude
úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Licenční odměna za oprávnění informaci užít
1. Je-li licenční odměna sjednána v licenční či podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a
není-li její výše stanovena licenční smlouvou či zvláštním právním předpisem, určuje se její
výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Způsob platby
1. Náklady budou uhrazeny před podáním informace buď:
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu
b) převodem na bankovní účet města Štramberka č. 19-1765166349/0800
c) poštovní poukázkou vydanou Městským úřadem a uhrazenou na jakékoliv pobočce České
pošty.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Štramberkem se
výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto
výtisku.
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 20 Kč, nebude úhrada požadována.
Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů
z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří
přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ceny
uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, tuto
službu vykonává pouze Městské informační centrum, které disponuje vlastním ceníkem.

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, které
nepodléhají DPH.
Sazebník byl schválen Radou města Štramberka (usnesení č. 763/40/RM/2017) dne 31. 1. 2017 a
nabývá účinnosti dnem schválení.
Zpracoval 23. 1. 2017 Ing. David Plandor, starosta města Štramberka

