
Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby
dle zákona ě. 106/1999 Sb, a zákona č, 123/1998 Sb,

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

1} Pořízení kopií, tisk
a) černobílé kopírování nebo tisk - jednostranné- formát A4 2,- Kč

- formát 43 3,- Kč
b) černobíló kopírování nebo tisk - oboustranné - formát 44 4,- Kč

- formát A3 6,- Kč
c) barevné kopírování nebo tisk - jednostranné - formát 44 4,- Kě

- formát A3 6,- Kč
d) barevné kopírování nebo tisk - oboustranné - formát A4 7,- Kč

- formát 43 13,- Kč

2) Skenování
- skenováníjedné strany 4,- Kč

3) Opatření technických nosičů dat a uložení informací na tyto nosiče

a) CD 20,- Kč za 't kus
b) DVD 22,,Kč za 1 kus

4) Odeslání informací žadateli
a) balné - balík 80,- Kč

- obálky - C6 1,- Kč
- c5 1,- Kč
- taška C4 2,- Kč
- taška 84 2,- Kó
- dodejka C5 2,- Kč

b) náklady na poštovní služby v rámci České republiky se řídí platným sazebníkem České
pošty, s. p. (informace o vybraných aktuálních cenách nákladů na poštovní služby ze strany
České pošty s,p. je uvedena v příloze)

c) náklady na poštovní služby mimo území České republiky se řídí platným sazebníkem
České pošty, s. p.

5} Mimořádně rozsáh!é vyhledání informací
hodinová sazba nákladú na platy 274,, Kč

O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže zaměstnanec nebo zaměstnanci
města Trutnova, kteříse na vyhledávání informací podílejí, budou nuceni na dobu v součtu delšínež 5
hodin přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledávání
informací.
Tento bod se neuplatnípři poskytování informací podle zákona č. 12311998 Sb.

6) Další věcné náklady
Další věcné náklady, dle formy poskyiované informace, se hradí ve výši skutečných pořizovacích
nák|adů,
Tento bod se neuplatní při poskytování informací podle zákona č. 12311998 Sb., nejedná-li se o náklady
spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Způsob úhrady
Žadatel o informaci obdrží poštou rozpis nákladů a předpisný doklad. Po zaplacení stanoveného
finančního obnosu v pokladně Městského úřadu Trutnov obdrží žadatel příjmouý doklad, kterým se
prokáže na správním odboru a převezme zde zpracovanou informaci. Pokud bude žadatel provádět
úhradu bankovním převodem na účet města č.12460110100, (variabilní symbol 8776), musí být tato
skutečnost prokázána před poskytn utím zpracované i nformace.



Nepřesáhnou-li náklady spojené s poskytnutím informace 350,- Kč, nebude úhrada nákladů vzniklých
na základě jedné žádosti požadována,

platnost sazebníku yyď

Sazebník byl schválen usnesením Rady města Trutnova č.2022 -**"l12 dne 13.06.2022 a je v souladu
s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 17312006 Sb. Sazebník je účinný od 01.07.2022,

lng. arch. Michal Rosa
starosta města Trutnova

Příloha
lnformace o vybraných aktuálních cenách nákladů na poštovní služby ze strany České pošty s. p.



Příloha

lnformace o vybraných aktuálních cenách nákladů na poštovní služby ze strany
České pošty s. p.

1)doporučená zásilka do vlastních rukou jen adresátovi (dodejka s červeným pruhem)
- do 50 g 76,50 Kč
-do100g
-do500g
-dolkg
-do2kg

2) doporučená zásilka s dodejkou (dodejka bez pruhu)
-do50g
-do1009
-do500g
-dolkg
-do2kg

83,80 Kč
86,80 Kč
92,10 Kč
97,60 Kč

62,00 Kč
69,30 Kč
72,10 Kč
77,60 Kč
83,10 Kč

,i


