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Zn.: ZS/1/RMH/20
Rada města Havířova
Usnesením č. 1727/36RM/2020ze dne 10.2.2020 schvaluje tento:

Sazebník úhrad
za poskytování informací pro rok 2020
podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím, podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě bude požadována náhrada nákladů za
poskytování informací spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, s
vyhledáním informací a s odesláním informací žadateli:
A. Náklady na vytištění, pořízení černobílé kopie nebo záznamu informace v listinné podobě:
A4 – jednostranný výtisk
Kč
1,A4 – oboustranný výtisk
Kč
2,A3 – jednostranný výtisk
Kč
3,A3 – oboustranný výtisk
Kč
5,A2 – jednostranný výtisk
Kč
6,A1 – jednostranný výtisk
Kč 12,A0 – jednostranný výtisk
Kč 24,pořízení digitální kopie listiny
Kč
1,- *
formátu A4 (skenování)
*Sazba za větší formáty digitálního dokumentu bude stanovena přepočtem formátu A4. Za
poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie
u komerčního poskytovatele služeb, kterou město za pořízení kopie uhradí.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou
prodeje tohoto výtisku.
B. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
cena za datové CD
podle pořizovací ceny
Kč 9,cena za jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
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C. Náklady na odeslání informací (1 ks):
Balné
podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
Poštovné
podle platného ceníku poštovních služeb České pošty, s.p.
Zaslání e-mailem
0 Kč
Zaslání faxem
5 Kč/1 stránka
Informace budou zasílány žadatelům jako doporučený dopis s dodejkou.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů
na odeslání informací uplatňována.
D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
1. 276 Kč/1 započatá hodina/1 zaměstnanec
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady
(např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
3. Náklady budou vyúčtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude
mimořádně rozsáhlé (např. bude-li třeba informace vyhledat z různých pramenů,
procházet rozsáhlé soubory dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.) bude trvat déle
než 1 hodinu. Sazba úhrady je odvozena od průměrných ročních nákladů na platy
zaměstnanců města, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu do
sociálního fondu podle schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok.
4. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci
bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
E. Licenční odměna
Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním
předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.
F. Společná ustanovení
1. Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků
nebo kopií, za opatření technického nosiče dat, za odeslání informací žadateli a za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.
2. V případě, že celková výše úhrady za jednu žádost nepřesáhne 75 Kč, budou
informace poskytnuty bezplatně.
3. Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je
vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na
přímém poskytnutí zveřejněné informace.
4. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu,
písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím
informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je
podmíněno zaplacením požadované úhrady.
5. Žadatel může úhradu za poskytnutí informace zaplatit
- bezhotovostně převodem nebo složenkou na příjmový účet statutárního města
Havířova číslo 19-1721604319/0800, VS 106 nebo
- v hotovosti v pokladně Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, Havířov-Město v
pokladních hodinách Pondělí, Středa 8:00 – 12:00 12:45 – 17:00 Čtvrtek 8:00 – 12:00
12:45 – 14:00 hodin.
6. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení výše požadované úhrady úhradu
nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
7. Tento sazebník se stanovuje pro orgány statutárního města Havířova a
Městskou policii Havířov.
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8. Zaplacené náklady za poskytnutí informací jsou příjmem statutárního města Havířova.
9. Součástí tohoto sazebníku nejsou úhrady spojené s pořizováním kopií z úředních spisů
stanovené dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
10. Dosavadní Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a
podle zákona č. 123/1998 Sb. ze dne 18.2.2019 se tímto ruší.
11. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy byl schválen.
Za Radu města Havířova:

Ing. Josef Bělica v. r.
primátor města

Ing. Ondřej Baránek v. r.
náměstek primátora
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