
 

Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby 

dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na: 
 
1) Pořízení kopií 
a) černobílé kopírování nebo tisk - jednostranné ...................................... 2 Kč/A4, 4 Kč/A3 
b) černobílé kopírování nebo tisk - oboustranné ....................................... 4 Kč/A4, 8 Kč/A3 
c) barevný tisk …....................................................................................... 5-ti násobek úhrady nákladů za 
                                 černobílé kopírování či tisk 
 
2) Opatření technických nosičů dat 
a) disketa 3,5″ ................................................................................. .......... 10 Kč za 1 kus 
b) CD.......................................................................................................... 10 Kč za 1 kus 
c) DVD....................................................................................................... 20 Kč za 1 kus 
 
3) Odeslání informací žadateli 
a) balné....................................................................................................... 80 Kč za 1 balík 
b) náklady na poštovní služby v rámci České republiky 
doporučená zásilka do vlastních rukou jen adresátovi (dodejka s červeným pruhem) 
- do 50 g.....................................................................................................  38 Kč 
- do 100 g...................................................................................................  46 Kč 
- do 500 g...................................................................................................  49 Kč 
- do 1 kg.....................................................................................................  55 Kč 
- do 2 kg.....................................................................................................  61 Kč 
 
Náklady na poštovní služby mimo území České republiky se řídí platným sazebníkem České pošty, s. p. 
 
4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
Hodinová sazba z nákladů na platy - za každou hodinu............................ 80 Kč/hod. 
 
5) Způsob úhrady 
Žadatel o informaci obdrží poštou rozpis nákladů a předpisný doklad. Po zaplacení stanoveného 
finančního obnosu v pokladně MěÚ obdrží žadatel doklad o zaplacení, kterým se prokáže na podatelně a 
převezme zde zpracovanou informaci. Pokud bude žadatel provádět úhradu bankovním převodem na účet 
města č. 19-290121774/0600, (variabilní symbol 61712111), musí být tato skutečnost prokázána před 
poskytnutím zpracované informace. Nepřesáhnou-li náklady spojené s poskytnutím informace 50 Kč, 
nebude úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadována. 
 
6) Platnost sazebníku 
Sazebník byl schválen usnesením Rady města Janské Lázně č. R 116/08/08 ze dne 16.04.2008. Sazebník 
je účinný od 17.04.2008 a ruší se jím sazebník schválený dne 03.04.2007. 
 
 
 
 Ing. Václav Němec v.r.             Ing. Jan Rousek v.r. 
                     starosta                                 místostarosta 


