
Obec Mladějov 

507 45 Mladějov č.p.45 

tel. 493 576116, e-mail: mladějov@craj.cz 

 

Sazebník úhrad 
za poskytování informací dle zákona č. 106/1999sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění. 

 

 

1. Tento sazebník se vydává v souladu s ust.§5 odst.1 písm. e) zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s ust. §17 tohoto zákona a 

s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě ust. §102 odst.3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

2. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na: 

     a) kopírování a tisk dokumentů:                A4 černobíle     - jednostranně       - 3 Kč 

                                                                                                  - oboustranně        - 5 Kč 

                                                                              barevně       - jednostranně       - 9 Kč 

                                                                                                  - oboustranně      - 15 Kč 

                                                                        A3 černobíle     - jednostranně       - 5 Kč 

                                                                                                  - oboustranně        - 7 Kč 

                                                                              barevně       - jednostranně     - 13 Kč 

                                                                                                  - oboustranně      - 20 Kč 

 

     b) pořízení kopií dokumentů v elektronické podobě – skenováním: 

                                                                        A3/A4 jedna strana                        - 2 Kč  

 

     c) předání informace na paměťových médiích: 

                                                                        1 ks CD disk, DVD disk               - 10 Kč 

                                                                        1 ks flashdisk                              - 300 Kč   

 

     d) odeslání informace žadateli:    

                                                              balné: obálka do formátu A4                    - 5 Kč 

                                                                         balík                                             - 40 Kč 

                                                               poštovné:  dle platných tarifů České pošty, s.p. 

 

     e) v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací: 

                                                               za každou započatou 1 hod. práce       - 260 Kč 

         Vzniknou-li jiné osobní náklady (např. jízdné apod.), budou tato účtovány na základě   

         individuální kalkulace.  

 

3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo převodem 

na bankovní účet obce. O úhradě bude informován oznámením o výši úhrady. Jestliže celková 

výše nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.    

 

4. Tento sazebník byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Mladějov dne 1.3.2022. 

Sazby v ceníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje.  

                                    


