
Sazebník úhrad nákladů podle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb. 

Článek I 
Náklady na pořízení kopií, tisku nebo skenování 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH: 
1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4: 
a) jednostranné …………………………………. ……………...…..….. 2,00 Kč 
b) oboustranné ………………….………………………………………. 4,00 Kč 
2. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A3: 
a) jednostranné ………………………………………………….……… 3,00 Kč 
b) oboustranné ………………………………………………………….. 6,00 Kč 
3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4: 
a) jednostranné ……………………………………………………….... 10,00 Kč 
b) oboustranné …………………………………………………………. 20,00 Kč 
4. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3: 
a) jednostranné……………………………………………………..…… 15,00 Kč 
b) oboustranné………………………………………………………….. 30,00 Kč 
5. Za skenování ………………………………………………………… 3,00 Kč 
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se 
výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou 
prodeje tohoto výtisku. 

Článek II 
Náklady na opatření technických nosičů dat 

1. CD ……………………………………………………………………… 8,00 Kč/ks 
2. DVD……………………………………………………………………. 10,00 Kč/ks 
3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

Článek III 
Náklady na odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle Ceníku České pošty, s.p. Náklady na 
balné účtovány nebudou. 

Článek IV 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

1. Sazba úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 200,00 Kč/hodina/
zaměstnanec, přičemž do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledávání 
zaměstnancem, přesahující první hodinu vyhledávání. Sazba úhrady 200,00 Kč/



hodina/zaměstnanec je odvozena od platových nákladů na zaměstnance Města 
Klecany. 

2. Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se provede tak, že od 
celkového počtu minut strávených vyhledáváním informací se odečte 60 minut a takto 
získaná hodnota se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je číslice 200 a ve jmenovateli 
číslice 60. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů. 

3. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude 
úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

Článek V 
Závěrečná ustanovení 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací. 

2. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace jednomu žadateli na 
základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 100,- Kč, poskytuje se informace 
bezplatně. 

3. Uhradit náklady je možné následujícími způsoby: 
a. v hotovosti na pokladně MěÚ (nutné předložit doklad o zaplacení, tj. příjmový 

doklad), 
b. poštovní poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky), 
c. bezhotovostním převodem na příjmový účet MěÚ prostřednictvím peněžního 

ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou včetně podpisu 
oprávněné osoby). 

4. Tento sazebník byl schválen Radou města Klecany usnesením č. 46/2015 ze dne  
30. 11. 2015 a nabývá účinností dne 1. 12. 2015 a stanoví se pro zbývající účetní 
období roku 2015 a účetní období následující. Dojde-li však v průběhu následujících 
účetních období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle 
kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník. 


