
Městský úřad Pečky 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová – tajemník 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051, e-mail: cecilie.pajkrtova@pecky.cz 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Číslo účtu: 1621191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

 

 

 

Č.j.:  3072/2016                                                                            Pečky, dne 28.prosince 2016 

 

 

SAZEBNÍK 
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Městským úřadem Pečky a jeho orgány podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 
Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím. 

Tento sazebník se vydává pro účetní období roku 2017 
 

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

1. Náklady kopírování dokumentů 

Za pořízení 1 kusu kopie v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování lze na žadateli podle 
uplatněného požadavku požadovat úhradu těchto nákladů: 

sazba za 1 stránku dokumentu 

kopie obyčejná černobílá:  Formát A4   - jednostranně  2,-Kč 
                                                                             - oboustranně  3,-Kč 

                    Formát A3   - jednostranně                 4,-Kč 
                                                                             - oboustranně  6,-Kč 

kopie barevná:                            osminásobek sazby za obyčejné kopírování černobíle. 

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných MěÚ Pečky se výše úhrady stanoví ve 
výši ceny za příslušný výtisk, jestliže se poskytuje informace formou prodeje tohoto výtisku v podatelně úřadu.  

2. Náklady na technické nosiče dat 

Sazba úhrad nákladů na opatření technických nosičů dat se stanoví za 1 kus každého druhu technického nosiče 
dat, které odpovídají pořizovacím nákladům tohoto nosiče a činí u  

CD           15,- Kč 
CD-RW                         25,- Kč 
DVD           20,- Kč  
DVD-RW          40,- Kč 
 
3. Náklady na odeslání informací 

Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečnosti. K sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za 

obálku (dopisnici) dle typu a formátu.  Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do 

vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení. 



 

 4. Vyhledání a zpracování informací 

Sazba nákladů na přípravu a zpracování informace, jakož i náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace 
se stanoví částkou 200,-Kč za každou započatou hodinu výkonu při zpracovávání informací. Sazba je odvozena 
z nákladů na platy a ostatní osobní náklady s vyhledáním informace spojené.  

5. Telekomunikační poplatky 

Bude-li při poskytnutí informace žadateli třeba použít k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky 
(telefon, fax, Internet, E-mail), bude stanovení výše náhrady nákladů vycházet z platných cenových tarifů. 
Součástí vzniklých nákladů je i provoz datové schránky a s ní související povinnost MěÚ Pečky platit za odeslání 
jedné datové zprávy částku 18,- Kč.  

6. Nahlížení do spisu 

V případě požadavku žadatele o informaci pouze nahlédnout do příslušného spisu nebude za tento úkon 

náhrada nákladů požadována.  

7.  Výpočetní technika 

Při potřebě použití výpočetní techniky na základě požadavku žadatele se stanoví sazby úhrad nákladů takto: 

tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný):  černobíle           5,- Kč 

                                                                                                               barevně         10,- Kč   

                                                                                                  digitální foto         15,- Kč 

kopírování na datové nosiče                                                             CD, DVD a další         50,- Kč 

                                                                                       

Kopírování a úkony na vlastní medium* žadatele se neprovádějí. 

*Rozumí se: CD,DVD, paměťové karty, externí zařízení a zařízení využívající standardu USB apod. 

 8. Licenční odměna za oprávnění použít informaci 

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena 
zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku. Je-li 
licenční odměna sjednána v podlicenční  smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena 
licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle 
tohoto sazebníku. 

9. Ostatní ujednání: 

1. Platba úhrady nákladů se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím informace 
bezhotovostně na účet MěÚ Pečky 1621191/0100, nebo osobně v hotovosti do pokladny MěÚ.  

2. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, jeho žádost 
bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím). 

3. Dosavadní sazebník, vydaný pod  čj: 37/2016 dne 1.1.2016  pozbývá platnosti ke dni 31.12.2016. 
4. Tento sazebník nabývá účinnosti  dne 1. ledna 2017. 

    

PaedDr. Cecilie Pajkrtová v.r. 


