Česká republika - Okresní soud v Litoměřicích
se sídlem Na Valech 525/12, PSČ 412 01, tel. 416 721 11, podatelna@osoud.ltm.justice.cz

Spr 330/2010

Opatření
předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a s nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odmně za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu
k informacím, vydává Okresní soud v Litoměřicích tento sazebních úhrad :
1) Náklady na pořízení kopií dle jejího druhu a použité technologie kopírování :
- černobílá kopie A4 jednostranná
1,50 Kč
- černobílá kopie A4 oboustranná
2,50 Kč
- černobílá kopie A3 jednostranná
3,00 Kč
- černobílá kopie A3 osoustranná
4,00 Kč
- černobílá kopie A4 pořízená na tiskárně
1,50 Kč
- barevná kopie formát A4 pořízená na tiskárně
3,00 Kč
- scanování listiny ve formátu A4 jednostranné
1,50 Kč
Za pořízení kopie nebo tisku jiného formátu bude žadateli účtována cena za pořízení
takové kopie nebo tisku jiného formátu dle ceny, kterou by povinný subjekt uhradil u
komerčního poskytovatele kopírovacích služeb.
2) Náklad na opatření technických nosičů dat
- budou účtovány dle skutečné ceny, kterou by povinný subjekt za pořízení nosiče
uhradil
- na žadateli, který si opatří vlastní technický nosič dat, nebude úhrada nákladů za
záznam požadována
3) Náklady na odeslání informací žadateli
- náklady zahrnují balné a náklady na poštovní služby, které budou stanoveny dle
platného ceníku České pošty, s.p.
- balné není povinným subjektem účtováno
4) Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
- náklady jsou účtovány za hodinu i každou započatou hodinu pracovníka povinného
subjektu ve výši 100,-Kč. V případě, že se na mimořádně rozsáhlém vyhledávání bude
podílet více pracovníků, bude tento náklad vyúčtován součtem nákladů na tyto
pracovníky

-

další prokazatelně vzniklé náklady pracovníka povinného subjektu budou vyúčtovány
dle skutečných nákladů vzniklých při mimořádně rozsáhlém vyhledává

5) Další ustanovení
- žadatel je povinen provést úhradu hotovostní platbou v pokladně okresního soudu
nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet okresního soudu
- sazby jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů, při změně podmínek vydá
subjekt sazebník nový
- úhrada nákladů nebude požadována pokud celková výše nákladů nepřevýší 100,-Kč

V Litoměřicích dne 21.4.2010
Mgr. Porubiaková Václava,v.r.
předsedkyně okresního soudu
v L i t o m ě ř i c í ch

