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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

vydaný na základě usnesení Rady města Mnichovo Hradiště č. 303 ze dne 03.06.2019 

 
Město Mnichovo Hradiště stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto 
zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník): 

 
 
 

Čl. I  
Náklady za pořízení kopií 

 
1. Za pořízení jedné kopie formátu A4: 

a) černobílá jednostranná …………………………….. 2,--Kč 
b) černobílá oboustranná ……………………………...  3,--Kč 
c) barevná jednostranná ………………………………  4,- Kč 
d) barevná oboustranná …………………………….... 6,- Kč 

 
2. Za pořízení jedné kopie formátu A3: 

a) černobílá jednostranná …………………………….. 3,--Kč 
b) černobílá oboustranná ……………………………... 5,--Kč 
c) barevná jednostranná ………………………………. 6,- Kč 
d) barevná oboustranná ……………………………… 10,- Kč 
 

3. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná 
cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Město 
Mnichovo Hradiště za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinno 
uhradit. 
 

Čl. II 
Náklady za opatření technických nosičů 

             
1. 1 ks CD …………………………………….. 50,--Kč  

 
 

Čl. III 
Náklady na odeslání informací žadateli 

 
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. 
2. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10,-- Kč za jednu poštovní zásilku. 
3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na 

odeslání informací žadateli uplatňována. 



Čl. 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 250,-- Kč. 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada 
dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. 
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 
 

Čl. V 
Ostatní ustanovení 

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

požadovaných informací. 
2. Výzvou k úhradě nákladů za poskytnutí informací dochází k přerušení běhu lhůty pro 

poskytnutí informace. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované 
úhrady. 

3. Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li 
náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč (bez započtení nákladů na poštovní 
služby). 

4. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na pokladně městského úřadu 
v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet Města Mnichovo Hradiště, 
vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 19-2627181/0100.  

5. Město Mnichovo Hradiště  využívá služby Komerční banky, a.s. s názvem 
„Transparentní účet“, v rámci které Komerční banka na svých internetových stránkách 
www.kb.cz zveřejňuje číslo účtu, identifikační údaje klienta a následující informace o 
platebních transakcích připsaných na účet: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání 
platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou zpráva 
pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. 

6. Tento sazebník byl schválen Radou města Mnichovo Hradiště dne 03.06.2019 
usnesením č. 303 a nabývá účinnosti dne 04.06.2019. 

 
 
 
V Mnichově Hradišti dne 04.06.2019 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v. r.   
starosta města                                                                                

http://www.kb.cz/

