
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace

Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482, tel: 573 399 010, ou@martinice.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan
Marian Staroba
Martinice 161
769 01, Holešov   
                                   

V Martinicích dne 24. 3. 2021
Č.j. OM - 110/2021

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec  Martinice  obdržela  dne  21.  3.  2021  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“)  
o poskytnutí informací o tom, za co obec 4. 4. 2019 uhradila z účtu č. 7524691/0100 částku 
502,00 Kč. 

Podle § 17 odst. 3 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytování informací
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických
nosičů dat  a s odesláním informací  žadateli.  Zastupitelstvo obce schválilo dne  28.  1. 2019
usnesením č. 01/2019 dle § 5 odst. 1 písm. f) InfZ Sazebník úhrad nákladů za poskytování
informací (tento sazebník je dostupný dálkovým přístupem na webových stránkách obce.) 

Na základě OZ č. 89/2012 Sb., § 159 odst. 1 s péčí řádného hospodáře, jsme vyčíslili náklady na
zjištění požadované informace následovně:

      - vyhledávání požadované informace: 15 minut
- náklady na vyhledání požadované informace 73,75 Kč (slovy: sedmdesáttři korun 

sedmdesátpět haléřů)

Výpočet nákladů: 
- Průměrná hrubá hodinová mzda pracovníka dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. , ve znění 

pozdějších předpisů, § 351 – 362 činí 220,46 Kč
- Z toho 15 minut činí 55,12 Kč
- Náklady zaměstnavatele na sociální pojištění činí 13,67 Kč
- Náklady zaměstnavatele na zdravotní pojištění činí 4,96 Kč

Celkové mzdové náklady činí 73,75 Kč

Úhradu nákladů je možno provést bankovním převodem na č. ú.:  7524691/0100  var. symbol
110 nebo v hotovosti v pokladně obce.

Požadované  informace  Vám  budou  zaslány  bezprostředně  po  zaplacení  úhrady.  Jestliže
požadovanou úhradu ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude
Vaše žádost dle § 17 odst. 5 InfZ odložena.



Nesouhlasíte-li s vyčíslenou výší úhrady, můžete proti výši úhrady podat stížnost dle § 16a InfZ, a
to  u  obce  Martinice  ve  lhůtě  do  30  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  sdělení.  
O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Zlínského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti lhůta pro
zaplacení úhrady neběží.

Vyřízení a sepsání odpovědí pro žadatele   pana Mariana Starobu   a pro povinně poskytnuté informace  
na stránkách www.martinice.cz zabrala pracovníkovi 15 minut času.

  Pavel Fiurášek 
starosta Obce Martinice  


