Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby
dle zákona č. 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
b) černobílé kopírování nebo tisk - oboustranné
c) barevné kopírování nebo tisk - jednostranné
d) barevné kopírování nebo tisk - oboustranné

- formát A4
- formát A3
- formát A4
- formát A3
- formát A4
- formát A3
- formát A4
- formát A3

2) Skenování
- skenování jedné strany

2,- Kč
3,- Kč
4,- Kč
6,- Kč
4,- Kč
6,- Kč
7,- Kč
13,- Kč
4,- Kč

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

20,- Kč za 1 kus

b) DVD

22,- Kč za 1 kus

4) Odeslání informací žadateli
a) balné
- balík
- obálky

- C6
- C5
- taška C4
- taška B4
- dodejka C5

80,- Kč
1,- Kč
1,- Kč
2,- Kč
2,- Kč
2,- Kč

b) náklady na poštovní služby v rámci ČR 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 ČR se řídí platným sazebníkem České pošty, s. p.
5) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Hodinová sazba z nákladů na mzdy

274,- Kč/hod.

O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže zaměstnanec nebo zaměstnanci, kteří se na
vyhledávání informací podílejí, budou nuceni na dobu v součtu delší než 5 hodin přerušit či odložit plnění svých úkolů
a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledávání informací.
Tento bod se neuplatní při poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.
6) Způsob úhrady
Žadatel o informaci obdrží poštou nebo elektronicky rozpis nákladů a předpisný doklad. Po zaplacení stanoveného
finančního obnosu obdrží žadatel příjmový doklad a převezme zde zpracovanou informaci. Pokud bude žadatel
provádět úhradu bankovním převodem na účet Lesů a parky Trutnov s.r.o. č. 7905640287/0100, musí být tato
skutečnost prokázána před poskytnutím zpracované informace.
7) Platnost sazebníku
Sazebník je účinný od 1.7.2022

.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

