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1.
1.1.

Účel

Sazebník výše úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1.2.

Definice

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace podle § 3 nařízení vlády č.
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.
2.

Kategorie nákladů

S poskytnutím informace mohou být spojeny tyto náklady:
a) na pořízení listinných kopií,
b) na opatření technických nosičů dat (CD, DVD),
c) na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
3.

Hrazení nákladů

Náklady vymezené v článku 1 žadatel o poskytnutí informace hradí dle sazebníku uvedeného v článku
3 takto:
a) náklady na pořízení kopií hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 50 Kč,
b) náklady na opatření technických nosičů dat hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka
přesáhne 50 Kč;
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, žadatel hradí za každou započatou
hodinu činnosti;
d) celková vypočtená částka úhrady nákladů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
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4.

Sazebník výše úhrad nákladů
a) náklady za pořízení listinných kopií;
Popis
cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4
cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A4
cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A3
cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A3
cena za zhotovení barevné jednostranné fotokopie formátu A4
cena za zhotovení barevné oboustranné fotokopie formátu A4
cena za zhotovení barevné jednostranné fotokopie formátu A3
cena za zhotovení barevné oboustranné fotokopie formátu A3

Cena
1,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč
2,00 Kč
1,50 Kč
2,50 Kč
3,00 Kč
5,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat;
Popis
cena za jeden kus CD
cena za jeden kus DVD

Cena
5,00 Kč
5,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
Popis
cena za 1 hodinu činnosti

Cena
200,00 Kč
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