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3
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku
ze dne 28. června 2021,
kterým se vydává Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. 1
Státní oblastní archiv v Zámrsku stanovuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1
písm. e) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 17 tohoto zákona a s nařízením
vlády 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“).
Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty
oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním
informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt
může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Čl. 2
1. Reprodukce dokumentů
1.1 Elektrografické kopírování a tisk (Kč/1 list)
a) černobíle

jednostranné
oboustranné

A4
2
3

b) barevně

jednostranné
oboustranné

A4
9
17

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu
než A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu
A4.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných
archivem se výše úhrady stanoví ve výši ceny nákladů na příslušný výtisk, pokud se
informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
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1. 2 Digitální reprodukce (Kč/1list reprodukce)

jednostranné
oboustranné

A4
2
3

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu
než A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu
A4.
2. Náklady na opatření technických nosičů dat včetně zápisu dat (v Kč)
1 ks CD
12
1 ks DVD
14
jiný technický nosič dat dle aktuálních nákupních cen
3. Náklady na odeslání informací žadateli (v Kč)
Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši
skutečných nákladů.
balné zásilky v balících
30
balné zásilky v obálkách do 1 kg 20
Platby za vyžádané informace probíhají na základě oznámení výše požadované
úhrady, a to na účet Státního oblastního archivu č. 19-10231881/0710. Variabilním
symbolem žadatele u fyzické i právnické osoby je číslo vydané faktury.
Úhrada je příjmem státního rozpočtu.
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním,
činí náklady za každou celou hodinu 200 Kč.
5. Osvobození od úhrady nákladů
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených
s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů
nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
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, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto služebním předpisem se ruší Sazebník úhrad za poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 30. března
2015 (Pokyn ředitele č. 2/2015).
Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 28. června 2021.
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Mgr. Ivo Šulc
vrchní rada
ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku
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