Obec Suchohrdly
Těšetická 114, Suchohrdly, 669 02 ZNOJMO

Sazebník úhrad za poskytnuté informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
I. Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A4:
a) jednostranná
2,- Kč
b) oboustranná
3,- Kč
2. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A3:
a) jednostranná
3,- Kč
b) oboustranná
5,- Kč
3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo barevného tisku formátu A4:
a) jednostranná
25,- Kč
b) oboustranná
35,- Kč
4. Za pořízení elektronické podoby požadované informace (dále jen skenování):
barevného tisku do velikosti A4
a) jednostranná
1,- Kč
b) oboustranná
2,- Kč

Čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat
1. 1 ks CD
50,- Kč
2. 1 ks DVD
50,- Kč
3. Jiný technický nosič dat
podle pořizovací ceny
4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
5. Kopírování nebo úkony na vlastní CD/DVD je nepřípustné.

Čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i
započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 300,- Kč. V případě
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem
částek připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V. Ostatní ustanovení
1. Celková výše nákladů se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.
2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti, platební kartou v pokladně obecního úřadu v
úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obec Suchohrdly č.
1388476359/0800.
3. Sazebník úhrad za poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. byl schválen
zastupitelstvem obce Suchohrdly na veřejném zasedání dne 29.6.2017.
4. Sazebník úhrad za poskytnuté informace nabývá platnosti a účinnosti dnem po dni
schválení Sazebníku na veřejném zasedání zastupitelstva obce Suchohrdly.

