
 
 

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A INFORMACE V SEKRETARIÁTU A PROVOZNÍM ODDĚLENÍ 
GYMNÁZIA CHEB, příspěvkové organizace 

 

Druh služby, produkt Sazba Poznámka 
vystavení stejnopisu vysvědčení do 30 dnů 100 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních 

poplatcích 
vystavení stejnopisu vysvědčení do 3 dnů 500 Kč viz výše, nenárokové (po předchozí dohodě)  
vystavení potvrzení o absolvování studia 50 Kč  
vystavení potvrzení o studiu zdarma  
potvrzení pro žáky na MHD, OSSZ a další zdarma  
poskytování informací  100 Kč (za každou započatou půlhodinu 

práce) 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

prodej duplikátu žákovské knížky 20 Kč náhrada škody za ztrátu 
prodej duplikátu omluvného listu 10 Kč dtto 
prodej duplikátu studentského průkazu  10 Kč dtto 
poštovné a jiné poplatky (např. bankovní) dle platných tarifů  
černobílý tisk - cena za 1 stránku 1 Kč reprografické a kopírovací služby – 

živnostenské oprávnění 
barevný tisk - cena za 1 stránku 4 Kč dtto 
svázání dokumentů  15 Kč dtto      
seminární práce – cena za 1 stránku 1 Kč svázání účtováno samostatně  
zapůjčení náhradního klíče od šatní skříňky  5 Kč cena za 1 den půjčení 
poplatek za ztracený klíč od skříňky 70 Kč cena za 1 ks 
poplatek za výměnu zámku šatní skříňky  200 Kč cena za 1 ks 
poplatek za ztracený čip 120 Kč cena za 1 ks 



 
 

 

 

Poplatky lze uhradit v hotovosti v pokladně školy při převzetí dokumentu nebo převodem na účet školy (č. účtu 109588821/0300), VS – dle 
předchozí domluvy s hlavní účetní školy, do poznámky pro příjemce uvést jméno žadatele. Tato částka musí být při platbě převodem zaplacena 
před vyhotovením požadovaného dokumentu, škola vyhotoví dokument až po připsání finanční částky na účet školy.  
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poplatek za visačku s číslem skříňky 30 Kč cena za 1 ks 
náhrada za poškozenou šatní skříňku dle samostatného ceníku  
náhrady za poškozené učebnice dle samostatného ceníku  



 
 

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI  
GYMNÁZIA CHEB, příspěvkové organizace 

 
Druh služby, produkt Sazba Poznámka 
pronájem tělocvičny velká 300 Kč 1 hodina (60 minut) 
pronájem tělocvičny velká 200 Kč 45 minut 
pronájem tělocvičny malé 200 Kč 1 hodina (60 minut) 
sauna 1 000 Kč 1 vstup (3 h) pro 10 osob, každá další 

osoba navíc 100 Kč/1 vstup 
pronájem auly 500 - 700 Kč 1 h pronájmu 700 Kč, 1 h a více hodin 

pronájmu 500 Kč/1 h 
pronájem planetária 300 Kč 

40 Kč  
 

1 h pronájmu planetária 
vstupné do planetária (minimální počet 
je 20 osob) 

lyžařské vybavení dle samostatného ceníku  
hostinské pokoje 200 - 300 Kč dle délky pobytu 
pronájem učebny 150 Kč 1 vyučovací hodina 
pronájem počítačové učebny 200 Kč 1 vyučovací hodina 
půjčovné motorových vozidel 200 Kč  

3 Kč 
za každý den pronájmu 
za každý ujetý km 
(PHM si vypůjčitel hradí sám) 

Fitcentrum 30 Kč 
60 Kč 

200 Kč 
420 Kč 

jednorázové vstupné pro žáka školy 
jednorázové vstupné pro veřejnost 
měsíční permanentka pro žáky 
měsíční permanentka pro veřejnost  

Kurzy, školení, lektorská činnost dle individuální dohody  



 
 

 

 

 

V odůvodněných případech může ředitel školy stanovit výjimku - smluvní cenu za 1 hodinu nebo za celou dobu konání programu/akce. 

Ceny za jednotlivé služby lze hradit v pokladně školy, u pracovníka Fitcentra, správce budov nebo převodem na účet doplňkové činnosti 
organizace 109589138/0300 po předchozí dohodě s hlavní účetní školy.   

 

 

Platnost od 2. 9. 2019 

 

Schválil: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


