Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

SAZEBNÍK
ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
vydaný podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, a 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, v platném znění:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zveřejňuje tímto v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací.
(1) Žadatel o informace vztahující se k působnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.,
které nejsou veřejně přístupné, v případě jejich poskytnutí Dopravním podnikem města Ústí nad
Labem a.s. uhradí náklady s takovým poskytnutím informací spojené.
(2) Žadatel uhradí náklady na pořízení kopií, na opatření technických nosičů dat, na odeslání informací
žadateli a náklady vzniklé vyhledáváním podkladů pro zpracování informací, jedná-li se o
vyhledávání mimořádně rozsáhlé.
(3) Náklady na pořízení kopií (vč. DPH) činí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1,50 Kč
2,50 Kč
3,- Kč
5,- Kč
20,- Kč
40,- Kč
40,- Kč
80,- Kč

za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A3,
za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A3,
za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A4,
za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A4,
za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A3,
za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A3.

(4) Náklady na opatření technických nosičů (vč. DPH) činí:
a) 10 Kč za jeden kus CD,
b) 10 Kč za jeden kus DVD.
(5) Náklady na odeslání (vč. DPH) činí:
a) 1,20 Kč za jeden kus obálky formátu C5,
b) 2,50 Kč za jeden kus obálky formátu B4.
c) Náklady na poštovné budou žadateli vyúčtovány v závislosti na skutečně vynaložených
nákladech dle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb.
(6) Náklady vzniklé mimořádně rozsáhlým vyhledáváním (vč. DPH) činí 250,- Kč vč. DPH za každou
započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání vyžádané informace.
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(7) Celková cena za poskytnutí informace bude stanovena součtem úhrad, které byly při vyhledání a
zpracování informace použity. V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude celková výše
nákladů vyčíslena a žadateli sdělena před poskytnutím informací ve formě výzvy k úhradě nákladů
na poskytnutí informací. Pro účely platby v hotovosti se výsledná částka zaokrouhlí na celé koruny
dolů.
(8) V případě, že Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. při vyřizování žádosti o informace zjistí,
že jejich poskytnutí si vyžádá značné náklady, může žadatele na tuto skutečnost upozornit ještě
před učiněním výzvy k úhradě nákladů na poskytnutí informací. V odůvodněných případech může
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v takovém sdělení poskytnutí informace podmínit
složením přiměřené zálohy na náklady poskytnutí informací.
(9) Nepřesáhnou-li náklady za poskytnutí informací jednomu žadateli částku 100,- Kč, lze informace
poskytnout zdarma.
(10) Žadatel je povinen úhradu nákladů provést ve lhůtě uvedené ve výzvě, a to:
a) v hotovosti v prostorách Dopravního podniku města Ústí nad Labem, na adrese Jateční 426,
400 19 Ústí nad Labem v čase určeném pro přijímání plateb, to jest:

pondělí - pátek

7:30 – 11:00
11:30 – 13:30

b) bezhotovostně převodem na účet 117397443/0300 pod specifickým symbolem 1061999 a
variabilním symbolem uvedeným ve výzvě k úhradě nákladů na poskytnutí informací.
V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2015
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
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