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Ceník úhrad za poskytování informací SMO, městské akciové společnosti Orlová

Je-li požadováno poskytnutí informací, stanoví se úhrada v Kč včetně DPH jako součet:

1. 150

2. 300

II. Cena za pořízení kopie nebo výtisku: Cena za jednotku v Kč vč. DPH

jednostranná oboustranná jednostranná oboustranná

2,5 5 8 12

5 10 15 18

Kopírování a úkony na vlastních technických nosičích žadatele nejsou přípustné.

IV. Poštovné                                                                 

Cena za zpracování v tomto případě odpovídá ceníku externího dodavatele .

10,- Kč vč. DPH

20,- Kč vč. DPH

Formát A4

Formát A3

900 - Středisko správy

III. Cena technického nosiče dat, je li informace poskytována formou zákaznického záznamu na technickém nosiči, 

a to:

                                                                  CD   disk

                                                                  DVD disk 

I. Cena za vyhledání informace:

Informace jsou poskytovány v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, §17 za úhradu 

a za podmínek podle následujícího sazebníku:

černobílá barevná
Kopie listiny

Cena za vyhledání informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za každou započatou půlhodinu

Cena za vyhledávání informace spojené s mimořádně rozsáhlým a složitým 

vyhledáváním a zpracováním za každou započatou půlhodinu (např. materiály, jenž 

nejsou běžně zpracovávány apod.)

V. Cena vč. DPH za digitalizaci dokumentů do formátu *.pdf v případě požadavku o zaslání zpracované žádosti 

elektronickou cestou nebo uložení na technický nosič dat vč. odeslání datovou úschovou, emailem nebo 

VI. Ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které SMO, m.a.s. Orlová jako povinný 

subjekt nemůže zajistit vlastními silami, a budou tedy zpracovány externě, budou žadateli náklady na zajištění 

informace přefakturovány v plné výši.

Cena za požadovanou poštovní službu

Balné

ve výši skutečných nákladů dle aktuálního ceníku 

poštovních služeb

10,- Kč vč. DPH

VII. Způsoby úhrady nákladů za poskytnutí informace:

1.       V hotovosti na pokladně společnosti SMO, m.a.s.Orlová, Okružní 988, Orlová – Lutyně

2.       Převodem na bankovní účet

Informace může být předána žadateli až po prokazatelné úhradě nákladů

Cena za digitalizaci formátu  A4

Cena za digitalizaci formátu  A3

50,- Kč za každých započatých 50 stran

70,- Kč za každých započatých 50 stran

Externí ceník pro rok 2020 v Orlové dne 20.1.2020


