Účinnost:
od 1. 2. 2015

Technické služby
města Dvora Králové n. L.

Podpis ředitele:

IČO 00052981
Pavel Kraus

Vnitroorganizační směrnice č. 2
poskytování informací

1. Základní vymezení
Tímto předpisem se stanoví pravidla a zásady pro poskytování informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., dle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 173/2006 Sb. a stanovení úhrad za tyto
informace.

2. Předmět a cena úhrady
Organizace je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna požadovat úhradu ve výši nepřekračující náklady vzniklé s pořízením a odesláním informace žadateli.
Jedná se předenším o přímé náklady na:

 pořízení kopií
 opatření technických nosičů dat
 odeslání informací žadateli
 rozsáhlé vyhledávání informací
Tuto požadovanou úhradu je žadatel povinen zaplatit před poskytnutím informace, nejpozději však
do 60 dnů ode dne oznámení její výše.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací
Náklady na pořízení kopií a tisk:
Formát A4
jednostranně

1,00 Kč

černobíle

Formát A4

oboustranně

2,00 Kč

černobíle

Formát A3

jednostranně

2,00 Kč

černobíle

Formát A3

oboustranně

4,00 Kč

černobíle

Náklady na opatření technických nosičů dat:
CD – 8 Kč
DVD – 12 Kč
Náklady na odeslání informací žadateli:
Jedná se o souhrn nákladů na balné a poštovní služby.
Balné představuje paušální částku ve výši 15 Kč v případě, že se nejedná o listovní zásilku. V
opačném případě se od jeho účtování upouští.
Náklady na poštovní služby představují aktuálně platné ceny za poštovní služby ve vnitrostátním a
mezinárodním styku dle platných Poštovních podmínek České pošty, s.p.
Pro případy, kdy budou zpoplatněny i další el. služby (dat.schránka, e-mail opatřený el.podpisem,
fax), bude za tyto úkony účtována jednotná sazba ve výši 10 Kč.
Náklady na rozsáhlé vyhledávání informací:

Pro tyto účely se stanovuje paušální částka ve výši 180,- Kč za 1 hodinu prací spojených s
vyhledáváním požadovaných informací, vyplývající z průměrných nákladů na mzdy zaměstnanců
včetně povinných odvodů.
Ceny uváděné v bodě 2. této směrnice jsou včetně DPH a jsou konečné.

3. Platnost směrnice
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. 2. 2015

Ve Dvoře Králové n. L. dne 30. 1. 2015

..........................................
ředitel organizace

