Zemský archiv v Opavě
Čj.: ZA / 4978 / 2015
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zemský archiv v Opavě stanovuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č.
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za
poskytování informací.
A. Náklady na pořízení kopií
Elektrografické kopírování (Kč/1 list)
černobílé jednostranné:
černobílé oboustranné
barevné jednostranné
barevné oboustranné

A4
5 Kč
8 Kč
25 Kč
40 Kč

A3
8 Kč
12 Kč
38 Kč
60 Kč

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4
se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.
B. Náklady na opatření technických nosičů dat
1 kus CD
1 kus DVD

6 Kč
8 Kč

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací
ceny požadovaného technického nosiče dat.
C. Náklady na odeslání informací žadateli
hodina dalšího zpracování poskytnutých informací
balné zásilky v obálkách do 1 kg
balné zásilky v balících

60 Kč
20 Kč
30 Kč

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.
D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním činí
náklady za každou celou hodinu 150 Kč.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání spojeno s náklady na externího správce
počítačového systému, budou náklady za každou celou hodinu odpovídat výši nákladů
externího dodavatele podle smlouvy archivu s dodavatelem.
E. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše
určena zvláštním předpisem, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady
stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace
nebyla předmětem ochrany autorského práva.
Je-li v podlicencí smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše
určena zvláštním předpisem nebo licenční smlouvou mezi povinným subjektem a tím,
kdo povinnému subjektu oprávnění užít předmět autorského práva udělil, určí se výše
licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by
jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského
práva.
Tento Sazebník nabývá účinnosti dnem 22. září 2015.
Ředitel Zemského archivu v Opavě
PhDr. Karel M ü l l e r

