Sazebník úhrad za poskytnutí informací
Schválený radou města Harrachov č. 64 dne 7.3.2016, usnesení č.j. 6/64 , s účinností od 8.3.2016, dle § 17 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací.
1.

Náklady na kopírování – černobílé kopírovací stroje
a) formát A4 jednostranný………………………………………………………………………………….3,00 Kč/A4
b) formát A4 oboustranný…………………………………………………………………………………..5,00 Kč/A4
c) formát A3 jednostranný………………………………………………………………………………….6,00Kč /A3
d) formát A3 oboustranný ………………………………………………………………………………….8,00 Kč/ A3
Počítá se každá strana, byť jen částečně zaplněná.

2.

Náklady na kopírování – barevné kopírovací stroje
e) formát A4 jednostranný………………………………………………………………………………….10,00 Kč/A4
f) formát A4 oboustranný…………………………………………………………………………………..15,00 Kč/A4
g) formát A3 jednostranný………………………………………………………………………………….15,00Kč /A3
h) formát A3 oboustranný ………………………………………………………………………………….20,00 Kč/ A3
Počítá se každá strana, byť jen částečně zaplněná.

3.

Náklady na počítačový tisk
a) formát A4 – černobílý …………………………………………………………………………2,00 Kč/strana A4
b) formát A4 – barevný …………………………………………………………………………..4,00 Kč/ strana A4
Počítá se každá strana, byť jen částečně zaplněná.

4.

Náklady na opatření technických nosičů dat
a) CD ……………………………………………………………………………………………………….10,00 Kč/1 ks
b) DVD …………………………………………………………………………………………………….15,00 KČ/ 1 KS
V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného
technického nosiče dat.

5.

6.

Za odeslání informace
a) Náklady na balné se stanoví paušální sazbou …………………………………………… 10,00 Kč/ 1 ks
b) Náklady na poštovní služby činí cena dle platného ceníku provozovatele poštovních služeb.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
…………………………………………………………………………………………………..180 Kč/ hodina práce jednoho úředníka.
Počítá se celá hodina práce a dále každá započatá hodina mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. Hodinová
sazba je odvozena z nákladů na platy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým
vyhledáváním informací.
Vzniknou –li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou
tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

7.

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem Harrachov, stanoví se výše
úhrady ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, bude
informace poskytnuta bezplatně. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude
požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou 100,- Kč.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Úhrada nákladů může být provedena bezhotovostně
na příjmový účet Města Harrachov, složenkou nebo hotovostně v pokladně městského úřadu Harrachov. Pokud žadatel
úhradu nezaplatí do 60 dnů ode dne oznámení její výše, žádost bude odložena.

Eva Zbrojová
starostka města

