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MĚSTO ŠTÍTY 

náměstí Míru 55, 789 91 Štíty  

 

Interní směrnice č. 6/2019 

Sazebník úhrad za poskytování informací  
 

Rada města v usnesení pod č. 20, ze dne: 25. 9. 2019 vydává tuto směrnici  

Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

I. 

                                                            Náklady na pořízení kopií 

 

1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A4: 

a) jednostranný 2 Kč 

b) oboustranný 4 Kč 

 

2. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A3: 

a) jednostranný 3 Kč 

b) oboustranný 6 Kč 

 

3. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A4: 

a) jednostranný 15 Kč 

b) oboustranný 30 Kč 

 

4. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A3: 

a) jednostranný 30 Kč 

b) oboustranný 60 Kč 

 

5. Za skenování černobílé nebo barevné kopie formátu A4/A3: 2 Kč 

6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za 

pořízení kopie podle ceníků komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb. 

 

II. 

Náklady na opatření technických nosičů dat 

1. DVD nebo jiný technický nosič dat (USB): podle pořizovací ceny 

2. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 

informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

III. 

Náklady na odeslání informací žadateli 

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. 

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání 

informací žadateli uplatňována. 
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IV. 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i 

započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 270 Kč. V případě započaté 

hodiny bude částka poměrně krácena. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání 

informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého 

pracovníka. 

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady, budou 

tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

V. 

Ostatní ustanovení 

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

požadovaných informací. Pokud celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude 

úhrada požadována. 

2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Města Štíty v úředních hodinách 

nebo převodem na bankovní účet Města Štíty 1905698399/0800 vedeném u České 

spořitelny a. s., variabilní symbol 5011, a to vždy před poskytnutím informace na základě 

oznámení o výši úhrady za poskytnuté informace. 

3. Tento sazebník nabývá účinnosti 26. 9. 2019 

 

Ve Štítech dne 25. 9. 2019    

 

 

Starosta: Bc. Jiří Vogel    místostarosta: Ing. Oto Wonke 


