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NE, nahrazuje usnesení Rady městyse č. 76/2017 z 5.2.2017 o stanovení ceny
za zpracování odpovědi na dotazy dle Zákona č. 109/1999 Sb.
v plném rozsahu nahrazuje výše uvedené usnesení
----19.07.2021
Hana Keslová, personalista
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
A.1. / A 10 (po ukončení platnosti)
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Článek 1 – Úvodní ustanovení
1.1. Zveřejňování informací provádí městys na své náklady.
1.2. Úřad městyse je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s mimořádným vyhledáváním

informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání
informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Předpokládaná úhrada u požadované informace je předem sdělena žadateli.

Článek 2 – Náklady na pořízení kopií
2.1. kopie a tisk jednostranného formátu A4 (černobílé/ barevné) 3,00 Kč/ 8,00 Kč
2.2. kopie a tisk oboustranného formátu A4 (černobíle/ barevné) 4,00 Kč/ 15,00 Kč
2.3. kopie a tisk jedné strany formátu A3 (černobíle/ barevné)
5,00 Kč / 16,00 Kč
2.4. kopie a tisk oboustranného formátu A3 (černobíle/ barevné) 6,00 Kč/ 30,00 Kč
2.5. skenování jedné strany formátu A3, A4
1,00 Kč
2.6. V případě použití jiného formátu se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení kopií.

Článek 3 – Náklady na odeslání informací žadateli
3.1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p., platného v den odeslání
informace žadateli. Náklady na balné účtovány nebudou uplatňovány.
3.2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací
žadateli uplatňována.

Článek 4 – Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
4.1. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací není považováno vyhledání nepřesahující 30 minut práce.
4.2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 140,00
Kč za každou další započatou půlhodinu práce jedním pracovníkem související s takovým mimořádně
rozsáhlým vyhledáním informace. Sazba je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců podle
schváleného rozpočtu.
4.3. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude dána sazba součtem
částek připadajících n každého pracovníka.

Článek 5 – Doba zpracování osobních údajů
5.1. Zpracování osobních údajů může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu. Pomine-li účel, pro
který byly osobní údaje zpracovávány, zpracování musí být ukončeno. Po uplynutí této doby mohou být
osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu a statistické.

Článek 6 – Ostatní
6.1. Částka v korunách za poskytnutí informace bude zaokrouhlována vždy na celé číslo směrem dolů.
6.2. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20,- Kč v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů nebude
požadována.
6.3. Žadatel úhradu provede v hotovosti v kanceláři městyse Cítoliby v úředních hodinách nebo převodem
na bankovní účet č. 15720481/0100, VS: 106.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení
7.1. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2021.
7.2. Tento sazebník nabývá platnosti dnem schválení radou městyse a podpisem starosty a místostarosty.
V Cítolibech dne 19.07.2021

Petr Jindřich, starosta městyse

Petr Novák, místostarosta městyse
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