Tajemník Úřadu MČ Praha 7

tajemníka č.4/2013 ze dne 19.12.2013
týkající se postupu odborů při vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

prosinec 2013

ČI. 1
Preambule
Tajemník Úřadu MČ Praha 7 vydává toto nařízení týkající se postupu odborů a útvaru při
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen Informační zákon (InfZ). Toto nařízení je závazné pro
všechny odbory a útvary Úřadu MČ Praha 7.

ČI. 2
1)
2)

3)
4)

Účel úpravy
Úřad městské části (dále jen „ÚMČ“) Praha 7 je povinným subjektem ve smyslu InfZ.
Tento pokyn je vydáván k zajištění činností povinného subjektu, Úřadu městské části
Praha 7 (dále jen „povinného subjektu“), které vyplývají z „InfZ“. Toto nařízení stanoví
další podmínky, za nichž jsou informace povinným subjektem v souladu se zákonem
poskytovány.
Evidenci podání (žádostí) a kopie odpovědí, příp. rozhodnutí, ve smyslu InfZ zajišťuje v
rámci povinného subjektu útvar kontroly a interního auditu (dále jen „ÚKIA“).
Metodickou pomoc při činnostech povinného subjektu ve smyslu zákona poskytuje odbor
právní (dálen jen „OP“).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ČI. 3
Obecná ustanovení
Při poskytování informací je postupováno v souladu s „InfZ“, ostatními příslušnými
právními předpisy jakož i s tímto nařízením.
ÚKIA přijímá a eviduje veškeré žádosti ve smyslu InfZ doručené ÚMČ Praha 7.
Obsah žádosti ÚKIA posoudí a neprodleně předá příslušnému odboru k vyřízení.
V případě podání, v němž jsou požadovány informace týkající se působnosti více
odborů, ÚKIA předá žádost odboru KT k vyřízení.
Jednotlivé odbory po obdržení jakékoliv žádosti ve smyslu InfZ zajistí neprodleně její
evidenci v podatelně ÚMČ Praha 7.
Podatelna ÚMČ Praha 7 veškeré žádosti ve smyslu InfZ předá ÚKIA.
Příslušné odbory zajistí předání kopií odpovědí, příp. rozhodnutí, do evidence ÚKIA.

ČI. 4
Poskytování informací zveřejňováním
1) Odpovědnost za obsahovou správnost a včasnost zpracování podkladů ve smyslu § 5 a §
8b InfZ a jejich aktualizaci mají vedoucí odborů ÚMČ Praha 7 podle oblasti působnosti
odborů (dále jen „příslušný vedoucí odboru“).
2) Zveřejnění informací ve smyslu § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona za povinný subjekt zajišťují
příslušné odbory Úřadu MČ Praha 7 dle své působnosti v době úředních hodin.
3) Dálkový přístup ke zveřejněným informacím povinného subjektu uvedeným v § 5 zákona
zajišťuje oddělení informatiky KT prostřednictvím sítě internet na adrese
http://www.praha7.cz/. Do 15ti dnů od odeslání odpovědi musí být její kopie pověřenou
osobou předána odd. informatiky KT ke zveřejnění.

ČI. 5
1)

2)

3)
4)

Poskytování informací na základě ústní žádosti
Ústně podanou žádost ve smyslu § 13 zákona vyřizuje za povinný subjekt pracoviště
povinného subjektu, na které se žadatel obrátí. Není-li toto pracoviště schopno nebo
oprávněno informace poskytnout, odkáže žadatele na pracoviště povinného subjektu, které
informaci může poskytnout ( příslušný odbor).
O ústních podáních žádosti povinný subjekt nevede záznam. Z toho důvodu nejsou
zahrnuta do výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle InfZ (§ 13,
odst. 3 zákona).
Proti neposkytnutí odpovědi na ústní žádost o podání informace se nelze odvolat ani podat
stížnost (§ 13, odst. 3 zákona).
Pokud nebyla žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel
nepovažuje za dostatečnou, je povinností příslušného pracovníka (ten, na koho byla žádost
vznesena) informovat žadatele o možnostech podání písemné žádosti o informaci.

ČI. 6
Způsob podání písemných žádostí o poskytnutí informace
1) Žadatel se může pro poskytnutí informací ve smyslu InfZ na základě písemných žádostí
obrátit na povinný subjekt těmito způsoby:
a) podáním zaslaným na poštovní adresu povinného subjektu: Úřad městské části
Praha 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 nebo datovou schránkou,
r44b2x7
b) osobním podáním v hlavní podatelně povinného subjektu v době úředních hodin
c) zasláním e-mailu s elektronickým podpisem pouze na adresu elektronické
podatelny povinného subjektu: podatelna@p7.mepnet.cz
d) zasláním e-mailu na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
2) Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ a
musí obsahovat v případě, že žadatel je:
fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, neníli přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od
adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se
od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
3) Nesplňuj e-li žádost předepsané náležitosti, případně není-li elektronická žádost podána
výše uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu InfZ (§ 14 odst. 4 zákona) a povinný
subjekt vyzve žadatele k doplnění žádosti.

ČI. 7
Úhrada nákladů a způsob platby
1) Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace
(podle § 17 odst. 1 InfZ).
2) Sazebník úhrad za poskytování informací ve smyslu InfZ (dále jen „sazebník“) je přílohou
č. 2 tohoto nařízení. Za zpracování sazebníku a jeho aktualizaci zodpovídá vedoucí
odboru KT. Sazebník schvaluje Rada MČ Praha 7.

3) Výši úhrady za poskytnutí informace určí podle sazebníku osoba pověřená za povinný
subjekt ke zpracování odpovědi.
4) V případě, že se žádost o poskytnutí informace týká více oblastí působnosti povinného
subjektu, určí výši úhrady za poskytnutí informace podle sazebníku vedoucí odboru KT.
5) V případě, kdy povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, nevydá povinný
subjekt informaci dříve, než žadatel uhradí náklady na podání informace (§ 17 odst. 5
zákona).
6) V případě, že povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, pověřená osoba
písemně oznámí žadateli tuto skutečnost před poskytnutím informace. Oznámení zašle
dopisem do vlastních rukou žadatele s uvedením požadované výše úhrady a s uvedením
informací o možnostech způsobu úhrady (viz příloha č. 3 tohoto nařízení). Z oznámení
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
povinným subjektem vyčíslena (§17 odst. 3 zákona).
7) Úhradu nákladů za podání informace je možno provést:
a) v hotovost,i v pokladně ÚMČ Praha 7, v době úředních hodin pro veřejnost
b) bezhotovostním převodem na účet povinného subjektu MČ Praha 7, č. ú. 19 2000870339/0800 (Česká spořitelna, a. s.), variabilní symbol: příslušný
kalendářní rok, 106, číslo odboru trojmístné
konkrétně: var. symbol 2013106...
8) Pokud povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, je její poskytnutí
podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení
výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Pokud žadatel podá
proti výši požadované úhrady stížnost, lhůta 60 dnů neběží (§17 odst. 5).

ČI. 8
Výroční zpráva
1) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti
poskytování informací podle § 18 zákona zpracuje vedoucí odboru KT na základě
podkladů jednotlivých odborů a dle evidence ÚKIA a dále ji předloží Radě městské části
Praha 7 ke schválení tak, aby tato zpráva mohla být zveřejněna do 1. března následujícího
roku.
2) Výroční zprávu zveřejní odbor IC po dobu nejméně 30 kalendářních dnů na úřední desce a
odbor KT nejméně po dobu dvou let prostřednictvím sítě internet na adrese
http://www.praha7.cz/

ČI. 9
Přílohy tohoto nařízení
Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou následující přílohy:
1) Přehled lhůt vyplývajících ze zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
2) Sazebník úhrad za poskytnutí informace
3) Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace.

r ČI. 10
Účinnost
1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem podpisu Tajemníkem Úřadu MČ P7.
2) Podpisem tohoto nařízení se ruší předchozí Pokyn tajemníka Úřadu MČ Praha 7 č. 1/2000
k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Přehled lhůt vyplývajících ze zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předmět

Lhůta

Základní lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí
informace
[§ 14, odst. 5 písm. d) zákona]

nejpozději do 15 dnů
od dne přijetí žádosti nebo
ode dne jejího doplnění

Prodloužení základní lhůty
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze
závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 7 zákona. Žadatel
musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy
prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro
poskytnutí informace

nejvýše o 10 dnů
(tj. základních 15 dnů + 10
dnů)

Žádost neobsahuje požadované údaje uvedené v
§ 14 odst. 2
Povinný subjekt vyzve žadatele o doplnění údajů [§ 14 odst. 5
písm. a) zákona]

do 7 dnů
od podání žádosti

Doplnění žádosti žadatelem na základě výzvy povinného
subjektu
[§ 14 odst. 5 písm. a) zákona], v případě neupřesnění povinný
subjekt žádost odloží

do 30 dnů
ode dne doručení výzvy

Žádost je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je
požadována, nebo je příliš obecně
Povinný subjekt vyzve žadatele o upřesnění žádosti [§ 14 odst.
5 písm. b) zákona].

do 7 dnů
od podání žádosti

Upřesnění žádosti žadatelem na základě výzvy povinného
subjektu
[§ 14 odst. 5 písm. b) zákona], v případě neupřesnění povinný
subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti

do 30 dnů
ode dne doručení výzvy

Požadované informace se nevztahují k působnosti
povinného subjektu
Povinný subjekt žádost odloží a tuto odvodněnou skutečnost
sdělí žadateli [§ 14 odst. 5 písm. c) zákona]

do 7 dnů
od doručení žádosti
povinnému subjektu

Odkaz na zveřejněnou informaci
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje
k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt
sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné
informace (§ 6 odst. 1 zákona).

nejpozději do 7 dnů
od dne přijetí žádosti nebo
ode dne jejího doplnění

Pokud žadatel trvá na poskytnutí informace (§ 6 odst. 2
zákona) - viz dále

Žadatel trvá na přímém poskytnutí informace
Pokud se žadatel nespokojí s odkazem na zveřejněnou
informaci, povinný subjekt informaci poskytne (§ 6 odst. 2
zákona), ale považuje se to za nové podání žádosti.

Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti
pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví,
vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí
části žádosti (§ 15 odst. 1 zákona) s výjimkou případů, kdy se
žádost odloží [v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a),
§ 17 odst. 5 zákona]

do 15 dnů
od sdělení žadatele, že trvá
na přímém poskytnutí
odpovědi

nejpozději do 15 dnů
od dne přijetí žádosti nebo
ode dne jejího doplnění

Žadatel zaplatí úhradu za poskytnutí informace
(v opačném případě povinný subjekt žádost odloží (§17 odst.
5 zákona)

do 60 dnů
ode dne oznámení
výše požadované úhrady

Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona)

do 15 dnů
od doručení rozhodnutí

Povinný subjekt předloží odvolání nadřízenému orgánu
spolu se spisovým materiálem (§ 16 odst. 2 zákona)

Rozhodnutí o odvolání nadřízeným orgánem
(§16 odst. 3 zákona)

15 dnů
od doručení odvolání
povinnému subjektu

do 15 dnů
ode dne předložení odvolání
povinným subjektem
do 15 pracovních dnů

Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu
(§16 odst. 3 zákona)

ode dne doručení rozkladu

povinnému subjektu. Lhůtu
nelze prodloužit.

Povinný subjekt předloží stížnost nadřízenému orgánu
spolu se spisovým materiálem (§ 16a odst. 5 zákona)

Nadřízený subjekt rozhodne o stížnosti
v souladu s ustanovením § 16a odst. 6 a odst. 7 zákona

do 7 dnů
ode dne, kdy mu stížnost
došla1
do 15 dnů
ode dne předložení

Povinný subjekt zjedná nápravu
dle rozhodnutí nadřízeného orgánu o stížnosti na výši úhrady,
nebo na výši odměny [§ 16a odst. 7, písm. c) zákona]

do 15 dnů
od doručení rozhodnutí
nadřízeného orgánu

Zveřejnění informace na žádost způsobem umožňujícím
dálkový přístup
Povinný subjekt zveřejní informace poskytnuté na žádost
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3 zákona)

do 15 dnů
od poskytnutí informace

1pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá
rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Poznámky:

1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (§ 14, odst. 1 zákona)
2) Pokud zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle zákona
a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) pro odvolací řízení a
c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle zákona použijí ustanovení správního
řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před
nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije
3) Za den poskytnutí informace se považuje den, kdy povinný subjekt předá odpověď poště
nebo umožní žadateli přístup k informaci jiným způsobem ve smyslu zákona (nahlédnutí
do spisu apod).

Příloha č. 2

Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Povinný subjekt ÚMČ Praha 7 (dále jen „povinný subjekt“) je oprávněn žádat úhradu nákladů
spojených s poskytnutím informace (podle § 17 Inf zákona).

I. Materiálové náklady
(vždy je uvedena cena za 1 kus)
1. pořizování kopií:
Jednostranná kopie černobílá A4
Jednostranná kopie černobílá A3
Oboustranná kopie černobílá A4
Oboustranná kopie černobílá A3
Jednostranná kopie barevná A4
Jednostranná kopie barevná A3
Oboustranná kopie barevná A4
Oboustranná kopie barevná A3

3,
- Kč
4,
- Kč
4,- Kč
6,- Kč
12,- Kč
23,- Kč
20,- Kč
46,- Kč

2. výtisk z tiskárny počítače:
Jednostranný tisk černobílý A4
Jednostranný tisk barevný A4
Oboustranný tisk černobílý A4
Oboustranný tisk barevný A4

3,
- Kč
8,- Kč
4,
- Kč
12,- Kč

3.. skenování:
Jednostranný formát A4

4. Technické nosiče d a t:
C D -R
DVD

3,- Kč

10,- Kč
20,- Kč

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací
Prvních 30 minut zdarma,
za každých dalších i započatých 15 minut

50, - Kč

III. Poštovné za odeslání informace:
Dle aktuálního ceníku České pošty s. p.

Určující podmínky:
1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v Sazebníku úhrad.
2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů
z úředních spisů a přinesených písemností. Za tyto služby jsou vybírány správní poplatky dle
položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, o správních poplatcích.
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

Příloha č. 3

l) Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace
(Text tohoto oznámení bude vložen na hlavičkový papír pověřené osoby a odeslán jako
dopis do vlastních rukou žadatele)

Vaše žádost

Naše č. j.

Vyřizuje / oddělení / tel.

V Praze dne

Věc: Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Oznamujeme Vám, že ÚMČ Praha 7 je podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn žádat úhradu
nákladů spojených s poskytnutím informace. Výše úhrady za poskytnutí informace byla
stanovena na základě sazebníku úhrad, který je součástí Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha
7 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a to v celkové výši....... Kč. Z toho činí:
náklady spojené s vyhledáním informace
pořizování černobílých kopií
pořizování barevných kopií
výtisk z tiskárny počítače
technický nosič dat (disketa, CD)
CELKEM

Kč
Kč
Kč

Kč

Úhradu nákladů za podání informace je možno provést
a)
b)

v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7 v době úředních hodin
bezhotovostním převodem na účet povinného subjektu MČ Praha 7,
č. ú. 19 — 2000870339/0800 (Česká spořitelna, a. s.), variabilní symbol:
2013106........

Požadovaná informace Vám bude vydána až po uhrazení nákladů vynaložených na
poskytnutí informace (na základě § 17, odst. 5 zákona). Upozorňujme na uvedený odstavec
zákona, dle kterého, pokud do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nedojde
k zaplacení, Vaše žádost bude odložena.
Za povinný subjekt

jméno, funkce
podpis

Příloha č. 4

Číselné kódy odborů - důležité pro vytvoření variabilního čísla

Odbor/útvar

číselný kód

KS
KT
OVT
ODO
OŽP
OSA
OMA
OIVZ
ÚKIA
ORZ
OŽV
OFI
OŠK
OP
OIC
OSZBN

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
014
015
017
018
019
020

Městská část Praha 7

tajemník ÚMČ Praha 7

NAŘÍZENÍ
tajemníka č. 13 ze dne 15.12.2016
s účinností od 01.01.2017
Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
1. Městská část Praha 7, Úřad MČ Praha 7 je povinným subjektem, který má podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
2. Žádosti o poskytnutí informace se podávají ústně nebo písemně. Písemné žádosti
se podávají i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
3. Elektronicky učiněné žádosti musí být podány prostřednictvím elektronické podatelny:
podatelna@praha7.cz
4. Oddělení podatelna Odboru kanceláře starosty a tajemníka eviduje v programu E-spis
všechny žádosti o poskytnutí informace.

Článek 2
1. Žádosti o poskytnutí informace podle InfZ jsou z oddělení podatelna zasílány Útvaru
interního auditu (dále jen „ÚIA“).
2. ÚIA odpovídá za vedení základní evidence všech přijatých žádostí o poskytnutí informace
podle InfZ.
3. ÚIA posuzuje jednotlivé žádosti z hlediska obligatorních náležitostí podle InfZ; žádosti
předává podle věcné a odborné působnosti jednotlivým odborům a útvarům Úřadu MČ
Praha 7.
4. ÚIA metodicky spolupracuje s vedoucími odborů a útvarů při vypracování odpovědi;
dohlíží na dodržování zákonem stanovených lhůt a forem pro vypracování odpovědi.

Článek 3
1. Odbory a útvary Úřadu MČ Praha 7 jsou povinny do 15 kalendářních dnů
od poskytnutí informace žadateli tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup; na základě stanovených podmínek postačí zveřejnění pouze doprovodné
informace vyjadřující jejich obsah.
2. Za zveřejnění poskytnutých informací odpovídá Odbor informačních technologií
na adrese http://www.praha7.cz/ v sloupci „Povinně zveřejňované informace“.

Článek 4
1. Povinné subjekty jsou oprávněny žádat úhradu za poskytování informací.
2. Součástí písemného oznámení musí být poučení žadatele o možnosti podat proti
požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1, písm. d)
InfZ, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato počítá,
který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu
se podává.
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Článek 5
1. Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti
poskytování informací podle InfZ zpracovává ÚIA v termínu vždy do 1. března.
2. Výroční zprávu podle odst. 1 tohoto článku ÚIA před zveřejněním předkládá starostovi
MČ Praha 7 a tajemníkovi Úřadu MČ Praha 7.
3. Za zveřejnění výroční zprávy odpovídá Odbor informačních technologií.
Přílohy:
č. 1 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“) schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0796/13-R ze dne 15.10.2013
č. 2 - Vzor - Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.01.2017.
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Příloha č. 1
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) schválený usnesením
Rady MČ Praha 7 č. 0796/13-R ze dne 15.10.2013
Povinný subjekt – Městská část Praha 7, Úřad MČ Praha 7 je oprávněn žádat úhradu nákladů
spojených s poskytováním informací podle § 17 InfZ.

I. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - CENA /KUS

POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ

Jednostranná kopie černobílá A4

3 Kč

Jednostranná kopie černobílá A3

4 Kč

Oboustranná kopie černobílá A4

4 Kč

Oboustranná kopie černobílá A3

3 Kč

Jednostranná kopie barevná A4

12 Kč

Jednostranná kopie barevná A3

23 Kč

Oboustranná kopie barevná A4

20 Kč

Oboustranná kopie barevná A3

46 Kč

VÝTISK Z TISKÁRNY POČÍTAČE

Jednostranný tisk černobílý A4

3 Kč

Jednostranný tisk barevný A4

8 Kč

Oboustranný tisk černobílý A4

4 Kč

Oboustranný tisk barevný A4

12 Kč

SKENOVÁNÍ

Jednostranný formát A4

3 Kč

TECHNICKÉ NOSIČE DAT

CD-R

10 Kč

DVD

20 Kč
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II. Náklady na vyhledání a zpracování informací
 prvních 30 minut zdarma,
 za každých dalších i započatých 15 minut - 50 Kč

III. Poštovné za odeslání informace
 dle aktuálního ceníku České pošty s.p.
Určující podmínky:
1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v „Sazebníku
úhrad“.
2. Ceny uvedené v „Sazebníku úhrad“ se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií
a výpisů z úředních spisů a přinesených písemností. Za tyto služby jsou vybírány správní
poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených
v „Sazebníku úhrad“.
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Příloha č. 2
VZOR

Váš dopis značky/ze dne Naše značka

Vyřizuje/Linka

Praha/Datum

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část, Úřad MČ Praha 7 obdržel dne ………….. Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako „InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí informací a to: ……..
Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním
informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může
žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Sazebník úhrad nákladů
za poskytování informací (§ 5 odst. 1, písm. f) InfZ) schválila Rada MČ Praha 7 svým
usnesením č. 0796/13-R ze dne 15.10.2013.
Sazebník je dostupný na
http://www.praha7.cz/sazebnik.
Výše úhrady za poskytnutí informace byla stanovena na celkovou částku ve výši ……… Kč.
Z toho činí: (podle konkrétního případu, je nutné podrobně rozepsat)






Náklady spojené s vyhledáním informace
Pořizování černobílých kopií
Pořizování barevných kopií
Výtisk z tiskárny počítače
Technický nosič dat

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Úhradu nákladů je možno učinit:
a) v pokladně MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7, místnost č. 86/14
b) převodem na účet č. 19-2000870339/0800 s variabilním symbolem 1006xxxxxx*
c) poštovní složenkou na uvedený bankovní účet.
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Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu
do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena
(§ 17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení stanovené
výše úhrady.
Poučení: Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u
MČ Praha 7, Úřadu MČ Praha 7 do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení [§ 16a odst.
3, písm. a) InfZ]. O stížnosti bude rozhodovat Magistrát hl. m. Prahy. Po dobu vyřizování
stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

Za povinný subjekt

………………………………………….
Funkce

* Náklady řízení předepsaných podle správního řádu se evidují v programu GINIS – DDP,
posledních 6 šest míst ve VS přiřazuje program automaticky
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