Centrum komunitních služeb Pro život

zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli tento sazebník úhrad,
na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informace.
Pokud v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací nebo s pořizováním kopií,
opatřováním technických nosičů dat nebo s odesláním informací vzniknou povinnému subjektu
náklady, sdělí povinný subjekt předpokládanou výši těchto nákladů, a to před poskytnutím
informace. Výši úhrady stanoví níže uvedený sazebník úhrad za poskytování informací.
Výši úhrady stanoví níže uvedený sazebník úhrad za poskytování informací
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Druh
Kopírování dokumentu/tisk – černobíle
Kopírování dokumentu/tisk – barevně
Kopírování dokumentu/tisk – černobíle
Kopírování dokumentu/tisk – barevně
Poštovné a jiné poplatky
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů
organizace
Kopírování na magnetické nosiče – USB

částka/ks
4,10,8,20,-

Poznámka
A4 jednostranné
A4 jednostranné
A3 jednostranné
A3 jednostranné
Dle platných tarifů
Bezplatné
Dle platné ceny USB nosiče
(v rámci politiky bezpečnosti
nelze využít žadatelův USB
disk).

Výše úhrady za pořízení jednostranné kopie – scanu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost
zaměstnance, spojenou s anonymizací dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém
poměru, k průměrné hodinové sazbě platu zaměstnance.
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace
Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož
souhrnná délka přesáhne 30 minut. Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí
zejména:
• činnost, která jde nad rámec běžného bezplatného vyhledávání informací, nebo při
ní dochází ke zvýšenému vytížení pracovníků, a to do značné míry na úkor plnění
ostatních povinností,
• situace, kdy požadované informace se týkají velkého časového období a je zapotřebí
provést vyhledávání v mnoha spisech, vč. archiválií.

Úhrada za mimořádné vyhledávání informací činí 275,- Kč/hodina, přičemž
do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledání, přesahující první půl hodinu
vyhledávání.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Centra
komunitních služeb Pro život se výše úhrady stanoví výši ceny za příslušný výtisk,
poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
Forma úhrady
• Hotově – na pokladně Centra komunitních služeb Pro život, pracoviště Kostelec nad
Černými lesy, Kutnohorská 1102, Kostelec nad Černými lesy.
• Bezhotovostně – na účet Centra komunitních služeb Pro život, vedeného u PPF banky,
a.s., č. ú. 2001540008/6000, variabilní symbol 1061999
V případě, že žadatel neuhradí požadovanou výši nákladů do 60 dnů ode dne jejího oznámení,
povinný subjekt žádost odloží. (Ve smyslu ustanovení §17 odst. 5 zákona o svobodném
přístupu k informacím).
V Kostelci nad Černými lesy „dle elektronického podpisu“
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