Příloha č. 2 usnesení č. 14b/25/20 ze dne 21. 10. 2020

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Městská část Praha-Újezd stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a
s nařízení vlády č. 173/2006 Sb.
I. Materiálové náklady:
1. Za pořízení jedné černobílé nebo barevné kopie
A 4 jednostranná kopie...........................2 Kč
A 4 oboustranná kopie............................3 Kč
A 3 jednostranná kopie...........................3 Kč
A 3 oboustranná kopie............................5 Kč
2. Výtisk z počítače černobílý nebo barevný
formát A 4 jednostranný .........................4 Kč
formát A 4 oboustranný...........................5 Kč
formát A 3 jednostranný......................... 3 Kč
formát A 3 oboustranný...........................4 Kč
3. Skenování
A4 jedna strana…………………………..5 Kč
4. Technický nosič dat (CD, DVD).........20 Kč
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude náhrada tohoto nákladu uplatňována.
Ve stanovených cenách je započítáno DPH v aktuální sazbě.
II. Náklady na vyhledání a zpracování informací:
v rozsahu do 1 hodiny pracovního času .......................zdarma
každá další hodina……..................................................150 Kč/h
Nejedná-li se o celou hodinu, je žadateli účtována adekvátní část ze stanovené hodinové sazby
odpovídající době mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací.
III. Poštovné:
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné se
nehradí. Požadované dokumenty se zasílají doporučeným psaním s doručenkou, pokud žadatel
neuvedl jiný způsob.
IV. Ostatní ustanovení
a) Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
b) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutí
požadovaných informací. Jestliže celková výše nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude
úhrada požadována.
c) V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost
písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Nebude-li
vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
d) Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a
výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3
Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
e) Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených
písemností, neboť tuto službu Úřad městské části Praha-Újezd nevykonává.
Sazebník úhrad byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Újezd dne 21. 10. 2020.

