Příloha č. 1 k Příkazu ředitele KHS ZK PŘ-2/2019

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací
dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů,
/platný v KHS ZK ode dne 2. ledna 2019/
Náklady spojené s pořízením kopií a opatřením technických nosičů dat:


Kopírování na kopírovacích strojích: A4, A3 (černobílá kopie)
a) formát
b) formát
c) formát
d) formát



A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně

A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně

13,- Kč
25,- Kč
26,- Kč
50,- Kč

Kopírování na nosiče (vypálení dat včetně nosiče):
a) CD
b) DVD



2,- Kč
4,- Kč
3,- Kč
6,- Kč

Tisk na tiskárnách PC (barevně):
a) formát
b) formát
c) formát
d) formát



2,- Kč
4,- Kč
3,- Kč
6,- Kč

Tisk na tiskárnách PC (černobíle):
a) formát
b) formát
c) formát
d) formát



A4 jednostranná kopie
A4 oboustranná kopie
A3 jednostranná kopie
A3 oboustranná kopie

Skenování dokumentů
A4

50,-Kč/ks
150,-Kč/ks
15,- Kč/1 stránka

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
a) odborný zaměstnanec s VŠ vzděláním
b) odborný zaměstnanec se SŠ vzděláním

400,- Kč/hod
300,- Kč/hod

(pozn. - účtuje se každá započatá čtvrthodina činnosti zaměstnance, který vyhledání informací
provádí)

Náklady spojené s odesláním informace žadateli (poštovné a balné)
Sazba úhrady poštovného se stanoví dle aktuálně platných tarifů poskytovatele poštovních služeb.
Náklady na balné jsou stanoveny paušální sazbou ve výši:
80,-Kč
Podle § 10 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude KHS ZK
požadovat po žadateli úhradu nákladů, vniklých na základě jedné žádosti, pokud tyto nepřesáhnou
50,- Kč.

Poznámky:
V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže uspokojení žádosti o informaci vyžaduje
provedení úkonu, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích,
vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek. V tomto případě se již úhrada
podle tohoto sazebníku nevybírá.
Úhrady dle sazebníku vybírá ekonomicko provozní odbor KHS ZK, popř. oprávnění zaměstnanci KHS
ZK na územních pracovištích. Požadování úhrady za poskytnutí informace bude žadateli vždy
oznámeno před poskytnutím informace - její poskytnutí je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
O dalších případech, v nichž nebude po žadateli úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti
požadována, rozhodne ředitel KHS ZK, zejména s přihlédnutím k majetkovým poměrům žadatele,
např. pokud žadatelem bude občan zdravotně postižený, nebo právnická či fyzická osoba zabývající
se charitativní, zdravotní, sociální, kulturní, sportovní a podobnou nevýdělečnou činností.

