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M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:25.01.2021
EVID. Č.:1405/21
NAŠE Č. J.:17/STAR/21
VYŘIZUJE:Martin Záhoř, starosta města Stříbra
TELEFON:778540740, 374801
E-MAIL:zahor@mustribro.cz
DATUM:09.03.2021
VYPRAVENO DNE:10.03.2021

Xxxx
Xxxx
787 01 Šumperk
IDDS: Xxxx

Oznámení o výši požadované úhrady dle § 17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane Šmido,
na základě Vaší žádosti ze dne 25. 1. 2021, č. ev. 1405/21, dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“InfZ“), Vám nyní sděluji následující:
Vzhledem k rozsahu Vámi požadovaných informací Vás v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 InfZ
vyzýváme k úhradě nákladů spojených s pořízením kopií, odesláním informací a úhradě za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací.
V podmínkách Městského úřadu Stříbro se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, neboť
jednotliví zaměstnanci byli nuceni provést kontrolu každého projednaného bodu v materiálech pro
Zastupitelstvo a Radu města Stříbra s tím, že definovali počet všech možných případů a rozsah počtu
stran, kterých se informace týkají. Dále jsme byli nuceni projít všechny vyhlášené záměry ke každému
jednotlivému případu, včetně snesení záměru po 15 dnech. Po dobu vyhledávání požadovaných
informací se zaměstnanci nemohli věnovat své běžné práci. Vyhledávání požadovaných informací trvalo
celkem 24 hodin. Bylo vyhledáno 324 kusů listin A4, z nichž byli pořízeny jednostranné fotokopie.
Náklady na poštovné byly stanoveny dle sazebníku České pošty, s. p. Vzhledem k tomu, že jste
nestanovil formu, ve které mají být informace poskytnuty, bylo přistoupeno k poskytnutí informací
v listinné podobě (poskytnutí fotokopií) a jejich odeslání prostřednictvím České pošty s.p., neboť při
poskytnutí v elektronické formě (skenování písemností) by byl několikanásobně překročen povolený
datový limit datové zprávy. Kalkulace a vyčíslení nákladů je přiložena v příloze.
Celkem se jedná o 5367 Kč. Výše požadované úhrady byla stanovena podle sazebníku úhrad za
poskytování informací (Příloha č. 2 směrnice č. 10 OŘ MěÚ Stříbro, schválená 61. Radou města Stříbra
dne 10. 2. 2014, kterou přikládáme v příloze). V elektronické formě je sazebník úhrad zveřejněn a
přístupný na internetové adrese:
https://www.mustribro.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/sazebnik_1.pdf&original=p%C5
%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%2015%20.P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%2010%20O%C5%98%20M%C4%9B%C3%9A_informace.pdf
Úhradu ve výši 5367 Kč prosím proveďte na příjmový bankovní účet města Stříbra, číslo účtu
112595803/0300 pod variabilním symbolem 31500. Informace Vám budou poskytnuty neprodleně po
připsání úhrady na účet.

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Kontakt:
posta@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331

Strana 2 / 2

M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

Podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ lze proti tomuto oznámení podat stížnost ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje cestou Městského úřadu Stříbro do 30 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání
stížnosti se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení oznámení, nejpozději však
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí.

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Přílohy
Vyčíslení nákladů
Příloha č. 2 směrnice č. 10 OŘ MěÚ Stříbro – sazebník úhrad
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Příloha č. 2 směrnice č. 10 OŘ MěÚ Stříbro

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Město Stříbro stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v
souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Článek 1
Náklady na pořízení kopií, tisku nebo skenování
Ceny jsou uvedeny včetně DPH:
1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4:
a) jednostranné …………………………………. ……………...…..….. 2,00 Kč
b) oboustranné ………………….………………………………………. 4,00 Kč
2. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A3:
a) jednostranné ………………………………………………….……… 3,00 Kč
b) oboustranné ………………………………………………………….. 6,00 Kč
3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4:
a) jednostranné ……………………………………………………….... 10,00 Kč
b) oboustranné …………………………………………………………. 20,00 Kč
4. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3:
a) jednostranné……………………………………………………..……15,00 Kč
b) oboustranné………………………………………………………….. 30,00 Kč
5. Za skenování ………………………………………………………… 3,00 Kč
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady
stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. CD ………………………………………………………………………
8,00 Kč/ks
2. DVD…………………………………………………………………….
10,00 Kč/ks
3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle Ceníku České pošty, s.p. Náklady na balné
účtovány nebudou.

Článek 4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. Sazba úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 190,00 Kč/hodina/zaměstnanec,
přičemž do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledávání zaměstnancem, přesahující
první hodinu vyhledávání. Sazba úhrady 190,00 Kč/hodina/zaměstnanec je odvozena od
platových nákladů na zaměstnance města Stříbra zařazených do Městského úřadu Stříbra za rok
2013 (vyplacené částky zaměstnancům a povinné odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní
pojištění).
2. Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se provede tak, že od celkového
počtu minut strávených vyhledáváním informací se odečte 60 minut a takto získaná hodnota se
vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je číslice 190 a ve jmenovateli číslice 60. Výsledná částka se
zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.
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3. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace jednomu
žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 100,00 Kč, poskytuje se informace
bezplatně.
2. Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při výpočtu úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupňováním informací podle zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se
nepoužije ustanovení článku 4 tohoto sazebníku.
4. Úhradu nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně Městského úřadu Stříbro nebo
bezhotovostně na bankovní účet města 112595803/0300 s var symbolem 3112205 nebo
složenkou.
5. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01.03.2014.a stanoví se pro zbývající účetní období roku
2014 a účetní období následující. Dojde-li však v průběhu následujících účetních období
k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby
úhrad, bude vydán nový sazebník.
7. Tento sazebník schválila Rada města Stříbra usnesením č. 61/II/ ze dne 10.02.2014
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Kalkulace ceny za zpracování a poskytnutí informace dle zákona 106/1999Sb.

Kalkulace dle sazebníku úhrad:
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací:
Vyhotovení fotokopií A4 jednostranná:
Poštovné dle ceníku České pošty, s.p.:
Celkem výše požadované úhrady:

24 hodin x 190 Kč
324 ks x 2 Kč

4560 Kč
648 Kč
159 Kč
5367 Kč

