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Na základě § l02 odst, 3 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcich (obecní
ziizení), ye znění pozdějších předpisů, § 5 odst. l a § 17 zák, č,
106/1999 Sb., o svobodnán přístupu k infonnacim, ve znění
pozdějších předpisů a na základč naiízení vlády č, 173/2006 Sb., o
ásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
infornraoí dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na základě § 102 odst, 3 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcich (obccni zřízeni), ve znění pozdějších
předpisů, r.ydává zastupitelstvo obce Blízkov tuto vnitřní směrnici č. 1/2023:



Sazebník úhrad za poskytování iníbrmací dle zák. č. 106/1999 Sb,,
o svobodném přístupu k informacím

I.
Předmět úpravy

obec Blizkov stanoví v sou]adu s § 5 odst. 1 pism, t) zák. č, 106/1999 Sb,, o svobodnónr
přístupu k infolmacím, r,c znčni poz,dčjších předpisťl. ve spojení s § l7 tohoto zákona a
s nařízením vlády č, J7312006 Sb,. o zásadách stanovení úhťad a licenčních odměn za
poskytování informací poclle zákona o svobodném přístupu k inlbrmacím. a na základě § 102
odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb,. o obcich (obecni zřizení), ve Zněni pozdějších předpisů. tento
sazebnik ťthtad za poskytováni i,]forn]aci (dáleien ,.sazebník"),

II.
Způsob stanovení výše úhrady

Výše úhrady se stanovijako součet dílčíoh částck odvozených Z piímých nákladů na
a) pořízení kopií.
b) opatieni teclrnických nosičů dat,
c) odcsláni informaci žadateLi,
d) mimořádně rozsáhlé vyhledáni inlbrmaci.

lll.
Náklady na pořizeni kopií

(l) Za pořizcni černobilé kopie:
fbrmát A3 (jednostr./oboustr) 3.- Kč/4.- Kč
lormát A4 (iednostr,/oboustr) 2.- Kč/3,_ Kč
fbrnrál^5 0ednostr,/oboustr) 1.- Kč/2.- Kč

(2) Za poříZení barevné kopie:
formát A3 (icdnostr./oboustr) 20,- Kč/40,- Kč
formát A4 (jcdnostť,/oboustr) l5.- Kč/30.- Kč
fonnát A5 (icdnostť./oboustr) l0.- Kč/l5._ Kč

(3) Za tisk na tiskáťnách Pc - 1 stránka A4 čemobíle 2,- Kč
- ] stránka A4 barevnč l5_- Kč

4, V připadč informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných něstem se
výše úhrady stanoví ve výši ceny Za přislllšný výtisk. poskyt{e-li se informace
fo nou pťodeje tohoto výtisku.
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lv,
Nák|ady na opatření technických nošičů dat

l. 1 ks cD 10,- Kč
2. l ks DvD l2,- Kč
3. Jiný technický nosič dat - podle pořizovací ceny
4. Pokud žadatel poskytne vlastni technický nosič dat, na kteqi bude možné požadované

infomace zaznamenat, nebude úhlada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na ode§lání informací žadateli

l, Náklady na balné: 50,- Kč
2, Náklady na poštovni služby: dle platných sazeb provozovatele poštovnich služeb
3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na

odesláni informaci žadateli uplatňována.

vL
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

v připadě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanovi sazba úhrady za každou celou
hodinu vyhledávání jedním pracovnikem ve výši 120,- Kč. v připadě mimoiádně rozsáhlého
vyhledání informací více pracovníky bude úhrada drána součtem částek připadajících na každého
pracovníka,

vII.
ostatni u§tanoyení

1 . Při úhradě nákladů Za poskytování informací budc postupová1o dle ust, § 17 zák, č,
l06/l999 Sb., o svobodném přistupu k informacim, ve znění pozdějších předpisů.

2, Jestliže celková výše úhrady nák]adů nepřesáhne l00,- Kč, nebude úhrada požadována,
3, Uhřadu nákladů za poskytnutí informace může žadatcl plovóst v hotovosti na pokladně

obccního úřadu" složenkou nebo bezhotovostně na účet obce,
4, Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2023,
5. sazebnik by] schválen Zastupitelstvem obce Blízkov dne 16_ 12,.2022.

Stanislav oulehla, Dis.
starosta obce
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