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Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

Základní škola a Mateřská škola Zvole, okres Praha - západ 

stanoví 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 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, tento sazebník úhrad 

za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 

1. Náklady na pořízení kopií a tisků 

a) Kopírování a tisk na kopírovacích strojích 

 Formát A4 jednostranný  2,00 Kč/A4 

 Formát A4 oboustranný  4,00 Kč/A4 

 Formát A3 jednostranný  4,00 Kč/A4 

 Formát A3 oboustranný  8,00 Kč/A4 

 Tisk, opis, stejnopis vysvědčení  100 Kč/ks 

b) Kopírování a tisk v jiném formátu 

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

cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou 

bude škola za pořízení kopie u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 

c) Skenování 

 Formát A4 jednostranný  2,00 Kč/A4 

 Formát A3 jednostranný  4,00 Kč/A3 

 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat 

 1 ks CD (bez obalu)   10 Kč 

 1 ks DVD (bez obalu)   20 Kč 

 

3. Náklady na odeslání informací žadateli 

 Listovní zásilky na dobírku/doporučeně dle platných tarifů České pošty, s.p. 

 Balíkové zásilky na dobírku/doporučeně dle platných tarifů České pošty, s.p. 

 

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady 

za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 300 

Kč/hod. Výše sazby je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za 

rok 2017. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky 

bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka. 



Základní škola a Mateřská škola Zvole, okres Praha - západ  

Adresa: J. Štulíka 39, 252 45 Zvole  tel.: 257760304  email: zszvole@seznam.cz  IČ: 71007903 

 

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných 

informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po 

dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost. 

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

upustit na základě žádosti žadatele. 

Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v úředních hodinách, nebo 

převodem na bankovní účet školy. 

Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018. 

Sazebník byl schválen usnesením ředitelkou školy. 

 

Ve Zvoli dne 1. 1. 2018 

 

Mgr. Lucie Strejcová 

ředitelka školy 
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