SAZEBNÍK ÚHRAD
Obec Hrdějovice vydává ve smyslu § 5 odst. 1 písm. e) a § 12 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znění tento sazebník úhrad za poskytování
informací:
I. Platnost ceníku
od 1. 6. 2020
II. Výše úhrad
1. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
za 1 hodinu
300,- Kč
Tato úhrada se zpravidla účtuje, pokud vyžaduje vyhledání požadované informace
použití více zdrojů informací nebo se informace vyhledávají mechanicky v rozsáhlém
souboru dokumentů. Účtuje se za každou započatou hodinu.
2. Úhrada za pořízení kopií, tisk či skenování technickým vybavením obce
Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4 nebo A3:
1 kus
5,- Kč
- při pořizování barevných kopií a při barevném tisku je částka dvojnásobná.
3. Úhrada za pořízení kopií, tisk či skenování zajištění obcí u komerčního
poskytovatele služeb
dle skutečných nákladů
4. Úhrada za technické nosiče
CD nebo DVD
1 kus
10,- Kč
jiný nosič dat
dle skutečných nákladů na jeho pořízení
5. Úhrada nákladů za odeslání informací
obálka malá (A6)
1 kus
3,- Kč
obálka velká (A4)
1 kus
3,- Kč
poštovné
(dle platného sazebníku České pošty)
III. Forma úhrady
1. hotově – na Obecním úřadě Hrdějovice
2. převodním příkazem – na účet č. 101807719/0300
IV. Vyřizování žádostí o informace spojených s úhradou
V případě, že bude obec za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto
skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V oznámení bude

uvedeno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
Součástí oznámení bude poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za
poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu
k informacím. Poučení bude obsahovat tyto informace:
a) stížnost musí být podána do 30 dnů ode dne, kdy žadatel obdržel oznámení o
požadavku obce, aby žadatel uhradil náklady,
b) že se stížnost podává u Obecního úřadu Hrdějovice,
c) že o stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Jihočeského kraje.
Poskytnutí informace podle předchozího odstavce je podmíněno zaplacením požadované
úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu
nezaplatí, obec žádost odloží a informace neposkytne. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši
požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
Tento sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce Hrdějovice č. 13/19/2020 na
zasedání konaném dne 28.5.2020
Mg. Radka Šulistová, Ph.D.
starostka obce

