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Sazebník úhrad za poskytování informací
Státní oblastní archiv v Zámrsku stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 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 tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen
sazebník):
Čl. I
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné černobílé (barevné) kopie formátu A4
- Jednostranná
5 Kč (25 Kč)
- Oboustranná
8 Kč
2. Za pořízení jedné černobílé (barevné) kopie formátu A3
- Jednostranná
8 Kč (38 Kč)
- Oboustranná
12 Kč
3. Uvedené ceny se vztahují na zhotovení černobílých nebo barevných kopií na obyčejném
papíru běžnou kancelářskou technikou (kopírky, tiskárny).
4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za
pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou archiv za pořízení
kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.
5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných archivem se výše
úhrady stanoví ve výši ceny nákladů na příslušný výtisk.
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Čl. II
Náklady na opatření technických nosičů dat
1.
2.
3.
4.

Jeden ks CD včetně zápisu dat
40 Kč
Jeden ks DVD včetně zápisu dat
60 Kč
Jiný technický nosič dat
dle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat (s výjimkou flash disku), nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Č. III
Náklady na odesílání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p. Náklady na balné se
stanoví paušální částkou 20 Kč za jednu poštovní zásilku, kancelářské práce 60 Kč za každou
započatou hodinu.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována.
3. Platby za vyžádané informace probíhají na základě oznámení výše požadované úhrady, a to
na účet Státního oblastního archivu č. ú. : 19 – 10231881/0710, variabilní symbol žadatele u
fyzické osoby datum narození, u právnické osoby IČ.
4. Úhrada je příjmem státního rozpočtu.
Čl. IV
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i
započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 350 Kč, odvozená od ročních
nákladů na platy zaměstnanců podle rozpočtu pro příslušný rok. V případě mimořádně
rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek
připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např.
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
Čl. V
Ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude
úhrada požadována.
2. Výše uvedený postup se nevztahuje na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií,
které upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů v platném znění.
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3. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je k datu svého vydání zpřístupněn
v sídle Státního oblastního archivu v Zámrsku, a to a to na informační desce badatelny
centrály archivu, na informačních deskách badatelen okresních archivů a dále je zpřístupněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce archivu.

Tento Pokyn (Sazebník) nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015.

V Zámrsku dne 30. března 2015

Petr Zimmermann, prom. hist.
ředitel
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