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SAZEBXÍX ÚnneD ZAPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ
PODLE zÁrcol\A č. 10611999 Sb.,
O SVOBODNÉIU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
,
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Sazebník se vztahuje na žádosti podané ústně (osobně) a písemně

Za posky,tnutí informací se účtuiínásleduiící sazby:
1.

Úhrady za pořízeníkopií (íbtokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených slrenováním)
druh nákladů

jednotka

čerrrobíláfotokopie

Al.f ednosíranně

černobíláfotol<opie

A:l obousíranně

pořízení kopie do elektronickélro
záznatntl ( sl<e n o v á n í)

jiné drLrhy a formáty íbtokopií,kopií
pořízených tisl<e r-r-r a l<opií pořízených
sl<enováním
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Jesle nrěsta Ústí nad Labenr, p.o., vlastn ízařizení,kteréurnožnu.ie pořízerrí kopií potlze do velikosti fbrrnátu

jirrých fornátťr,
'{4, íotokopie pouze černobíle.Pokud bude žadatel vyžadovat poř,ízení kopií
objednány u externího poskytovatele a platba zatýo kopie bude rTásledně přeťrčtována žadateli.

2.

budor,r tyto

Úhrady za opatřeni technickýclr nosičůclat
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rrosič CD

rrosič DVD
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6,- I(č/l<s

v papíl,. obalrr
v papír,. obalu

uru

technické nosiče
ostlttIríteclrnicl<é
ostatní

l

kus

] kus

3. Uhrady za odesláni informace žadateli

náklady na poštovníslužby

l zásilka

dIe velil<osti paměti

dlc.iejich pořizovací ceny

ir'Íbrmaci osobně a
úhrada za odeslání infonnace žadateli se nevyžacluje v případě, že žadatel si vYzvedrre
podepíšeprotokol o tonto vyzvednr-rtí iníbrmace.
4. Úhracta za mimořádně rozs:íhlévyhledání inform:rce

jehoŽ souhrnná c]élka
Mimořádně rozsáhlým vylrledáním informací se roa;mí vylrledání informacÍ,
přesáhne 60 minut. Mimořádně rozsáhlým vylrledáním inforrrrací se rozumí ze.iména:
nebo Při ní dochází ke
činnost, která jde nad rámec běžnélrobezplatnélro vylrledávání irrforrrracÍ,
zvýšenému vytíženípracovrríkťr, a to do inačnénríry na úkor plrrění ostatních Povir,nostÍ,
_ situace, kdy se požadované infonnace týkají velkélro časovéhoobdobí aje zaPotřeba Provést
vyhledávání v mnoha spisech vč. arclriválií

_

do zPoPlatrlěného Času
úhrada za mirrrořádrrě rozsálrlé vyhledání iníbrmací čirrí140,- Kč/hoclinu, přiČen'Ž
se zalrrnu.je pollze čas vylrledání, přesalru.iící první hodirru vyhledárrí.
t-t-linut
Výpočet úllrrady za rrrimořádrrě rozsál'lé vyhledání infbrrlrací se provecle tak, Že oc1 celkového PoČtu
v jehoŽ
zlorrrken"
vYnásobí
stiávenýclr vylileclárrím irríbrnrací se odečie 60 nir-rut atakto získaná hoclr'ota se
korunY směrem
čitateli je čisiice 140 a ve jrrrenovateli číslice60. Výsleclná částka se zaokroulrlí na celé

dolťr,

Vzor výpočtu:
(celkový počel nlinuí věnoyaný vyhleddní intormctce 60minttí)* 1,10/ó0
ro z s á hl é vyhl e clú ní infor nlac e.

:

vli,še tihrady

V případě minrořádně rozsál-rlého vyhledání informací více pracovr-ríky je výŠeÚl'iradY

za mimotYtidně

dár-ra souČtenr Částek

připadaj ícíclrna každéhopracovníka.

Úhrady se neúrčtujíza irrformace poskytnuté:
- telefonicky, krátce, bez potřeby vyhledávání podkladů
_ ťrstně v rozsahu clo 1 lrodiny v tonrto případě jsou účtoványpouze př,ípaclné techrrické náklacly
(lropírování apod.)
- orgárrůnr státní správy a samosprávy
rráklady, podle
Dojde-li v průběhu účetrrílroobdobí k podstatrré změně podnrínek, za nichž byly tlrčerry
lrteiých byiy stanoveny sazby v sazebníku, vydá se nový sazebrrík.
skr-rtečnénáklacly
Sazebník je aktr.ralizován podle polrybu cer-r a platťr tak, aby irčtovanérráklady nepřesáhly
úřadu.

jel'o žádost bucle
Pokud Žadatel do 60 clnŮ ode dne oznámení výše požadované úrl.racly ťllrraclu nezaplatí,
odložena (§17 odst. 5 zákona o svobodnérrr př,ístupu k informacírrr).
"§esle sfiě;':r,;,
přísi:

§everní

V Ustí nad Labern

clne: 1.11.2015

Mgr. Sylvie Srršická - ředitelka
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