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METODICKÝ POKYN MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/21
Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, se na účetní období roku 2021 vydává tento sazebník:

1. Věcné náklady – spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace
a zasláním informace žadateli zahrnují: Uvedené ceny jsou včetně DPH.
a) pořízení jedné kopie, výtisku: (čenobíle)
- za list A4
jednostranně
- za list A4
oboustranně
- za list A3
jednostranně
- za list A3
oboustranně

3,- Kč/ 1 kus
5,- Kč/ 1 kus
6,- Kč/ 1 kus
10,- Kč/ 1 kus

b) pořízení jedné kopie, výtisku: (barevně)
- za list A4
jednostranně
- za list A4
oboustranně
- za list A3
jednostranně
- za list A3
oboustranně

6,- Kč/ 1 kus
10,- Kč/ 1 kus
12,- Kč/ 1 kus
20,- Kč/ 1 kus

c) cena technického nosiče
- CD
30,- Kč/ 1 kus
- DVD
40,- Kč/ 1 kus
d) poštovní poplatky – dle platných tarifů České pošty
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2. Osobní náklady – v případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat ve
spisovně, popř. příruční spisovně, zaplatí žadatel osobní náklady práce zaměstnance ve výši
320,- Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá čtvrthodina činnosti zaměstnance příslušným
podílem ze stanovené částky.
Celková sazba úhrady je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku.
Celková částka, která je nižší než max. 20,- Kč se žadateli neúčtuje.
V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Pokud bude třeba použít položku dle zákona o
správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkonu správní poplatek.
Tento sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou města BrumovBylnice dne 11. 1. 2021 usnesením č. 755/53/RM/2021.
Rozdělovník: starosta, místostarosta, tajemník MěÚ, vedoucí jednotlivých odborů
V Brumově-Bylnici dne 8. 1. 2021

…………………………
Kamil Macek
starosta města
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….…………………….
Ing. Kamil Sedlačík
tajemník MěÚ
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Příloha č.1 MP č. 01/21
Záznam o seznámení a předání MP č. 01/21 a o provedení ověření znalosti
Jméno
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