OBEC BUKOVINA
IČ: 00532096

Bukovina 31, 679 05 pošta Křtiny, okres Blansko

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce Bukovina schválilo dle ustanovení § 17 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č.173/2006
Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad na účetní období roku 2020.
1. Náklady za pořízení jedné kopie formátu A4:
a) jednostranně černobílá…….. 2,- Kč
jednostranně barevná……….5,- Kč
b) oboustranně černobílá……... 3,- Kč
oboustranně barevná……….. 8,- Kč
2. Náklady na pořízení elektronické kopie písemného dokumentu (skenování):
a) jednostranná černobílá i barevná formát A4……………… ………………………1,- Kč
Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za
pořízení kopie u jiného poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo
tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
3. Náklady na opatření technických nosičů dat
1 ks CD………………………….. 10,- Kč
1 ks DVD…………………………10,- Kč
jiný technický nosič dat ………….podle skutečné pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
4. Náklady na odeslání informací žadateli
a) náklady za poštovní služby podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb;
b) v případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou
nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.
5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
a) v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací je stanovena sazba úhrady ve výši
250,- Kč za každou celou hodinu práce. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje
vyhledávání včetně zpracování informace, které přesáhne 15 minut.
b) vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např.
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náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
6. Ostatní ustanovení
a) celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací;
b) z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce Bukovina od úhrady nákladů zcela
nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele;
c) žadatel provede úhradu převodem na účet obce Bukovina
d) tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Bukovina;
e) tento sazebník schválilo Zastupitelstvo obce Bukovina na svém 10. veřejném zasedání dne
22. 6. 2020 usnesením č. xx
V Bukovině dne 15. 6. 2020
Zpracoval: Luboš Janda
…………………………………….
Luboš Janda, starosta obce
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