Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím
1) Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

Cena za kopii včetně DPH
černobílá
černobílá
barevná
barevná
Kopie
jednostranná oboustranná
jednostarnná oboustranná
formát A4
2 Kč
3 Kč
8 Kč
12 Kč
formát A3
3 Kč
5 Kč
15 Kč
18 Kč

2) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u
komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou společnost Ostravské komunikace, a.s. za
pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
3) Cena technického nosiče dat včetně DPH, je-li informace poskytována formou záznamu na
technickém nosiči, a to:
•

CD disk

10,- Kč

•

DVD disk

20,- Kč

4) Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li
doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, ve výši odpovídající průměrné hodinové mzdě
pracovníka daného útvaru, který informaci zpracoval a vyhledal, a to za každou ukončenou hodinu,
nejméně však ve výši 220,- Kč/hodinu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací
více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
5) Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí
se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.
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6) Ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které Ostravské komunikace,
a.s. jako povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami, budou žadateli o informace náklady
přefakturovány.
7) Náklady na poštovní služby:
•

listovní zásilky na dobírku/doporučené

•

balíkové zásilky na dobírku/doporučené

•

jiné

Budou účtovány podle platných tarifů České pošty, s.p.
Balné – paušální sazba 50Kč

8)

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informace nebude po žadateli informace požadována,
pokud výše nákladů nepřesáhne částku 50,- Kč vč. DPH. Pokud však budou informace týmž
žadatelem požadovány opakovaně, nude úhrada nákladů po žadateli požadována, i když náklady
na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč vč. DPH.

Informace bude poskytnuta až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
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