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Sazebník úhrad za poskytnutí informací
1.) Tento Sazebník úhrad za poskytnutí informací (dále jen „Sazebník úhrad“) se použije pouze při
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2.) Úhrady za poskytnutí informace se neúčtují za informace poskytnuté:
- telefonicky, v délce do ½ hodiny, bez potřeby vyhledávání podkladů;
- ústně v délce do ½ hodiny; v tomto případě jsou účtovány pouze případné technické
náklady (kopírování apod.);
- orgánům státní správy a samosprávy.
3.) Jedná-li se o poskytování informací, které nespadá do odst. 2 tohoto Sazebníku úhrad, je
organizace oprávněna požadovat za poskytnutí informací úhradu ve výši:
- 160,- Kč/hod. práce jednoho zaměstnance, který informace vyhledává a připravuje;
- 2 Kč za jednostrannou kopii A4;
- 3 Kč za oboustrannou kopii A4;
- nákladů na překlad do cizího jazyka, je-li žádost podána v cizím jazyce;
- nákladů na poštovní služby při zaslání písemné odpovědi žadateli;
- nákladů na elektronický nosič dat, jsou–li informace předány na elektronickém nosiči dat,
který je žadateli ponechán.
Ceny jsou bez DPH, která bude připočtena ve výši dle platných obecně platných právních
předpisů v den oznámení ceny žadateli.
4.) Časová úhrada se počítá z hodinové sazby tak, že počet minut práce zaměstnance, který
vyhledává a připravuje žadatelem požadované informace, se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli
je číslice 160 a ve jmenovateli číslice 60. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem
dolů.
5.) Celková úhrada, požadovaná po žadateli o informace, se spočítá jako součet časové úhrady
vypočítané dle předchozího odstavce a materiálových nákladů a nákladů na služby ve výši dle
odst. 3.) tohoto Sazebníku úhrad.
6.) Stanovenou úhradu nákladů za poskytnutí informace na základě písemného oznámení je možné
uhradit v hotovosti v pokladně organizace, nebo převodem na bankovní účet č.
3783550247/0100 se zprávou pro příjemce „úhrada za informace“ doplněnou o jméno a příjmení
žadatele.
7.) Tento Sazebník úhrad je platný od 1.6.2017.
V Ústí nad Labem dne 23.5.2017
Ing. Petr Boťanský
ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.
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