MĚSTO Mariánské Lázně
VP 2015 -08 Sazebník úhrad – žádost o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad
1/ Kopírování
formát A4 jednostranně
formát A4 oboustranně
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně
2/ Tisk na tiskárnách PC
Laserová tiskárna

3,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
6,00 Kč
1 stránka textu A4
1 stránka grafiky A4
1 stránka textu A3
1 stránka grafiky A3

3/ Skenování
Náklady na stránku

5 Kč
7 Kč
8 Kč
10 Kč
2,00 Kč

4/ Kopírování dat z PC
na CD
na DVD

10,00 Kč
15,00 Kč

5/ Náklady na dopravu
služební osobní automobil za 1 km

6,30 Kč

6/ Cestovní náhrady
Výše stravného je určena dle středních hodnot sazeb stravného, které je stanoveno § 176 zákoníku práce,
případně v prováděcím právním předpise vydaném podle § 189 zákoníku práce.
7/ Telefonní spojení a fax
hovory v ČR
mezistátní hovory
na mobilní telefon

1 minuta – v silném provozu
1 minuta
1 minuta

1,40 Kč
dle tarifu
operátora
dle tarifu
operátora

8/ Poštovní služby
Nákladová položka náhrada za poštovné činí 40 Kč.
9/ Náklady na samostatné posudky, odhady apod.
Dle ceny poskytovatele.
10/ Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Nákladová položka každá započatá hodina práce zaměstnance

170 Kč

11/ Ostatní přímé náklady (např. skenování, kopírování a tisk dokumentů nad formát A3 nebo
neoddělitelně spojených dokumentů, fotografie apod.)
Dle doložených dokladů od poskytovatele služby.

V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění. Pokud náklady nedosáhnou částky 30 Kč, žadateli se
neúčtují.

Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady
na poskytnutí informací částku 100 Kč bez nákladů na poštovní služby.
Sazby za kopírování a tisk jsou stanoveny za jednu stránku.
Úhradu za poskytované služby lze provést:
• v hotovosti na pokladně Městského úřadu
• na bankovní účet Města Mariánské Lázně č.ú. 19-720331/0100 (Komerční banka, a.s.)

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 15. října 2015.
V Mariánských Lázních dne 5. října 2015

Ing. Jiří Šrámek, v. r.
tajemník Městského úřadu Mariánské Lázně

