Příloha č. 1 ke Standardnímu postupu č. 25 – Postup při poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v OLU
Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
OLU 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 nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, vydává tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Článek 1
Kategorie nákladů
S poskytnutím informace mohou být spojeny tyto náklady:

1. Všeobecné náklady, tj. náklady, bez nichž OLU není schopen informace poskytovat ( zejména budovy,
zařízení ).

2. Přímé materiálové náklady:
a) náklady na pořízení listinných kopií, na elektronické kopie listinných dokumentů
b) náklady na opatření technických nosičů dat (disketa, CD),
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,
d) náklady na odeslání informací žadateli.
Článek 2
Hrazení nákladů
1. Všeobecné náklady žadatel o poskytnutí informace nehradí.
2. Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informace hradí dle sazebníku uvedeného v Čl. 3 takto:
Článek 3
Sazebník výše úhrad nákladů
a) náklady za pořízení listinných kopií:
– cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4
– cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A4

2,- Kč
4,- Kč

( náklady na pořízení kopií hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 20,- Kč,)
b) náklady na opatření technických nosičů dat
Náklady za opatření technických nosičů dat (disketa, CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány
podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude
možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
- cena za 1 každou započatou hodinu činnosti
(dle zařazení pracovníka, který zajistil požadovanou informaci)

od 115,- do 240,-Kč

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého zaměstnance. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém
vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě
individuální kalkulace.

d) náklady za odesílání informací žadateli
- náklady na balné a poštovní služby dle platného ceníku provozovatele poštovních služeb.
Článek 4
Ostatní ustanovení
1.

Celková výše úhrady
požadovaných informací.

je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím

2.

Žadatel provede úhradu v hotovosti v pokladně OLU v pokladních hodinách OLU nebo převodem na
účet OLU vedený u ČSOB č.ú. 234517547/0300

Článek 5
Ustanovení závěrečná
Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1.1.2016.

…………………………………………………
MUDr. Zdenka Polzerová, MBA - ředitelka OLU

