
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím v platném znění a s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách a stanovení úhrad

a licenčních odměn za poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, sazebník úhrad

za poskytování informací:

Úhrady spojené s poskytnutím informací a služeb

cena bez DPH cena s DPH (21 %)

Hodinová sazba administrativní pracovnice správy a. s. 572,00 692,12

(účtována každá započatá 0,5 hodina)

Hodinová zúčtovací sazba pracovníků GIS 593,00 717,53
(účtována každá započatá 0,5 hodina)

Hodinová zúčtovací sazba za inženýrskou činnost 488,00 590,48
(účtována každá započatá 0,5 hodina)

Poplatek za  vyhotovení a odeslání údajů z výpisu akcionářů 215,00 260,15

Úhrady spojené s kopírováním

cena bez DPH cena s DPH (21 %)

Cena za kopírování - Minolta, jednostranný formulář A4 3,30 3,99

Cena za kopírování - Minolta, jednostranný formát A3 6,60 7,99

Úhrady za velkoformátový tisk

cena bez DPH cena s DPH (21 %)

Cena za tisk formát A4 35,00 42,35

Cena za tisk formát A3 70,00 84,70

Cena za tisk formát A2 140,00 169,40

Cena za tisk formát A1 280,00 338,80

Cena za tisk formát A0 560,00 677,60

Úhrady spojené s mimořádnou fakturací na žádost klienta
cena bez DPH cena s DPH (15 %)

Fakturace nákladů za odečet 1 odběrného místa zaměstnancem SVK 100,00 115,00

Fakturace nákladů za poskytnutí informace o fakturované spotřebě jinému subjektu 25,00 28,75

Hodinová sazba pro opis faktur na žádost klienta 595,00 684,25

(účtována každá započatá 0,5 hodina)

cena bez DPH cena s DPH (21 %)

Poplatek za mimořádnou fakturaci samoodečetu vodoměru 53,72 65,00
(nahlášeno telefonem nebo e-mailem)

Úhrady za odeslání informací na žádost klienta

Úhrada za odeslání informací závisí na formátu, množství a aktuálních podmínkách a ceníku České pošty, s. p.


