Sazebník úhrad spojených s vyhledáváním a poskytováním informací
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné kopie formátu A4 či kopie elektronické (digitalizace)
a) černobílá jednostranná
3 Kč
b) černobílá oboustranná
6 Kč
c) barevná jednostranná
15 Kč
d) barevná oboustranná
30 Kč
2. Za pořízení jedné kopie formátu A3 či kopie elektronické (digitalizace)
a) černobílá jednostranná
6 Kč
b) černobílá oboustranná
12 Kč
c) barevná jednostranná
30 Kč
d) barevná oboustranná
60 Kč
3. Za tisk na tiskárně formát A4
a) černobíle jedna stránka
b) barevně jedna stránka

3 Kč
20 Kč

4. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydaných obcí se výše
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje
tohoto výtisku.
1.
2.
3.
4.

Náklady na opatření technických nosičů dat
1 ks CD
60 Kč
1 ks DVD
60 Kč
Jiný technický nosič dat
dle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odesílání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována.
3. Obálka formátu C6
1 Kč/kus
B5
2 Kč/kus
B4
2 Kč/kus
B4 s křížovým dnem
5 Kč/kus
C6 s doručenkou
2 Kč/kus
Jiný formát obálky
dle nákupní ceny dle MC
Úhrada za vyhledávání informací
1. Úhrada za vyhledávání informací je stanovena takto:
a) za každou započatou hodinu za jednoho pracovníka bude provedena úhrada ve výši
180 Kč.
b) vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady
na cestovné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
Ostatní náklady
1. Výstup z internetu 1 Kč/min
2. Práce s archiváliemi – dle ceníku služeb a úkonů státního archivu ČR
3. Telefonní spojení – dle tarifů společnosti

