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Sazebník úhrad za poskytování informací 
  

Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace stanovuje v souladu 

s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení 

úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 

a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

níže uvedený sazebník úhrad za poskytování informací. 

 

 

Článek I. 

Náklady na pořízení kopií 
 

Náklady na pořízení kopií (náklady vyčísleny v Kč/ks) 

 

Kopírování a tisk černobílé kopie formátu A4  

 jednostranně – Kč 2,-- 

 oboustranně – Kč 4,--  

 

Kopírování a tisk černobílé kopie formátu A3 

 jednostranně – Kč 4,-- 

 oboustranně – Kč 8,-- 

 

Kopírování a tisk barevné kopie formátu A4 

 jednostranně – Kč 6,-- 

 oboustranně – Kč 12,-- 

 

Kopírování a tisk barevné kopie formátu A3 

 jednostranně – Kč 12,-- 

 oboustranně – Kč 24,-- 

 

Skenování černobílé/barevné kopie formátu A4/A3 – Kč 5,-- 

 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za 

pořízení dle ceníku komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb. 

 

 

Článek II. 

Náklady na pořízení technických nosičů dat 

 

Náklady na pořízení technických nosičů dat (náklady vyčísleny v Kč/ks) 

 

 CD včetně obalu – Kč 15,-- 

 DVD včetně obalu – Kč 20,-- 

 jiný technický nosič dat – dle pořizovací ceny 
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Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 

informace zaznamenat, nebude mu úhrada tohoto nákladu účtována. 

 

 

Článek III. 

Náklady na odeslání informací žadateli 

 

Náklady spojené s poštovní službou budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty, s. p. 

 

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání 

informací žadateli uplatňována. 

 

 

Článek IV. 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i 

započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši Kč 250,--. V případě započaté 

hodiny bude částka poměrně krácena. 

 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána 

součtem jednotlivých částek připadajících na každého pracovníka. 

 

 

Článek V. 

Jiné administrativní úkony 

 

Za pořízení stejnopisu (náklady vyčísleny v Kč/ks) 

 

Vysvědčení – Kč 50,-- 

Přihláška ke vzdělávání na SŠ – Kč 30,-- 

Rozhodnutí o přijetí – Kč 30,-- 

Rozhodnutí o odkladu – Kč 30,-- 

 

 

Článek VI. 

Ostatní ustanovení 

 

Vzniknou-li škole na základě žádosti žadatele náklady spojené s poskytováním informací zde 

neuvedených, bude kalkulace stanovena individuálně na základě jejich povahy.  

 

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. 

 

Úhrada za poskytnutí informací se provádí před poskytnutím informace na základě oznámení o 

výši úhrady za poskytnutí informace. 
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Do celkové výše úhrady Kč 100,-- nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodá po dobu 

jednoho měsíce od podání předchozí žádosti žádost další. 

 

Celková úhrada nákladů do výše Kč 200,-- bude hrazena v hotovosti v kanceláři školy.  

 

Celková úhrada nákladů převyšující částku Kč 200,-- se provede na základě vystavené faktury 

a na ní uvedených údajů. 

 

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti 

upustit, a to na základě písemné žádosti žadatele. 

 

Žadatel může provést úhradu v úředních hodinách v sekretariátu školy nebo bezhotovostním 

převodem na účet školy na základě vystavené faktury.  

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. 10. 2021. 

 

V Radonicích dne 15. 9. 2021 

 

Mgr. Veronika Černá v. r. 

pověřená výkonem funkce ředitelky školy 


