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Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

V Bělči dne 26. dubna 2018

Věc: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Č.j.: OB/2018/0289

Obecní  úřad  Běleč  je  oprávněn  požadovat  úhradu  nákladů  spojených  s vyhledáváním  informací,
např. za přímou mzdu, plat nebo odměnu pracovníka, cestovní náhrady, paušál provozních nákladů, pořizování
kopií a technických nosičů dat a odesílání informací.

Starosta obce Běleč stanovuje sazebník úhrad nákladů za poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb.,  o  svobodném přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  smyslu  Nařízení  Evropského
parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a ve smyslu prováděcí národní legislativy k tomuto nařízení.

Vydání informace je podmíněno úhradou na základě vyúčtování,  a to v hotovosti  v pokladních hodinách v
kanceláři  obecního úřadu nebo bezhotovostní  platbou na  účet  obce  č.  24528301/0100,  a  to  před  podáním
informace.

Položky vyúčtování:
- mzdové náklady ve výši 250 Kč za každou započatou hodinu práce spojené s vyhledáváním a vyhotovením

informace,
- cestovní náhrady ve výši dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce,
- paušál provozních nákladů ve výši 50 Kč za telefonní služby, materiál, energie apod.,
- pořizování kopií nebo tisku černobílé listiny ve výši 3 Kč za každou stranu pořizované kopie formátu A4,

oboustranná listina 6 Kč, pořizování kopií nebo tisku barevné listiny obecní úřad neprovádí,
- poštovní služby ve výši základních cen platného ceníku České pošty, s.p.,
- služba uložení dat na CD nebo DVD nosič ve výši 50 Kč vč. nosiče dat,
- služba uložení dat na USB flash disk ve výši ceny nosiče dat,
- ostatní přímé prokazatelné náklady.

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. 

Sazebník  úhrad  nákladů  za  poskytování  informací  byl  schválen  zastupitelstvem  obce  Běleč  usnesením
č. 40/2018 ze dne 26. dubna 2018.

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


