Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Lomnice nad Lužnicí je v souvislosti s poskytováním informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn
žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat,
odesláním informace žadateli a nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše
této úhrady se řídí následujícím sazebníkem:
1. Náklady na pořízení kopií
a) v papírové podobě
Černobílé kopírování + tisk
A4
A3
jednostranné oboustranné jednostranné
2,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
Barevné kopírování + tisk
A4
A3
jednostranné oboustranné jednostranné
12,00 Kč
23,00 Kč
23,00 Kč

oboustranné
4,00 Kč

oboustranné
45,00 Kč

v případě jiných formátů bude úhrada stanovena dle
individuální kalkulace
b) v elektronické podobě (skenování)
1 strana

1,00 Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat
Nosič dat
CD-R, DVD-R

cena
12,00 Kč

3. Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby
dle aktuálního ceníku
listovní zásilky
poskytovatele služeb
dle aktuálního ceníku
balíkové zásilky
poskytovatele služeb
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4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání informací,
zaplatí žadatel 250,00 Kč za každou započatou hodinu práce každého zaměstnance,
podílejícího se na vyhledání informace.
Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo
kopií, za opatření TND (tech. nosič dat), za odeslání informací žadateli a za mimořádně
rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.
Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč, pak se úhrada
nákladů nevyžaduje.
V případě, že město bude za poskytnutí informace požadovat náhradu dle výše uvedeného
ceníku, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím
informace. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně Městského úřadu
Lomnice nad Lužnicí, nebo složením požadované částky na běžný účet města u ČSOB a.s.
č. 272534460/0300 před podáním informace.
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