Příloha č. 2 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO HULÍN
SAZEBNÍK ÚHAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Náklady na pořízení kopií
Pořízení jedné fotokopie
formát A4, jednostranně
formát A4, oboustranně
formát A3, jednostranně
formát A3, oboustranně

Černobílá

Barevná
2 Kč
4 Kč
4 Kč
8 Kč

10 Kč
20 Kč
20 Kč
40 Kč

Náklady na opatření technických nosičů a dat
1 ks DVD – R médium
15 Kč
1 ks CD – R médium
10 Kč
odeslání informace e-mailem
1 Kč/strana přílohy A4
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle aktuálního ceníku České
pošty, s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů
na odeslání informací žadateli uplatňována.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba
úhrady za každou započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve
výši 170 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců
města podle schváleného rozpočtu pro daný rok. V případě mimořádně
rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem
částek připadajícího na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní
náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě
individuální kalkulace.
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.
Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela
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nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na pokladně Městského úřadu Hulín
v úředních hodinách, nebo na bankovní účet města Hulína – č. ú. 8319720217/0100 u
Komerční banky, a. s.
Tento Sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen Radou města Hulína
usnesením č. 35/68/RM/2017 konaném 20.12.2017.
Pozbývá platnosti Sazebník úhrad za poskytování informací účinný od 01.06.2014.
Tento Sazebník úhrad za poskytování informací nabývá platnosti a účinnosti od
01.01.2018 a je závazný pro všechny odbory, oddělení a útvar tajemníka Městského
úřadu v Hulíně.
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