
Úhrada za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

  

Ředitelství školy schválilo na základě usnesení porady vedení školy ze dne 31.8.2001 

sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

 Článek 1 

Kategorie nákladů 

S poskytnutím informace mohou být spojeny tyto náklady : 

všeobecné náklady, tj. náklady bez nichž škola není schopna informace poskytovat (zejména 
provoz budov, zařízení) 

přímé materiálové náklady 

náklady na přípravu informace 

Článek 2 

Hrazení nákladů 

Všeobecné náklady žadatel o poskytnutí informace nehradí. 

Přímé materiálové náklady a náklady na přípravu informace hradí žadatel. 

Článek 3 

Výše nákladů a její výpočet 

Přímé materiálové náklady 

Úhrada se stanoví takto : 

- cena za jednu stranu zhotovené fotokopie formátu A4 1,60 Kč 

- cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A4 2,40 Kč 

- cena za jednu stranu zhotovené fotokopie formátu A3 3,- Kč 

- cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A3 4,- Kč 

- cena za jeden kus diskety 20,- Kč 

- cena za jeden list originálu tiskopisu - dle nákupní ceny 



Jiné přímé materiálové náklady žadatel nehradí (např.poštovné, komunikační 
poplatky aj.) 

Úhradu přímých materiálových nákladů na zhotovení fotokopie hradí žadatel 
pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 10,00 Kč, a to ve výši o 
kterou byla hranice 10,00 Kč překročena. Cenu diskety hradí žadatel vždy. 

Náklady na přípravu informace 

Náklady na přípravu informace se stanovuje na 100,- Kč za každou započatou hodinu výkonu 
při zpracování informací. 

Celková Výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé 
materiálové náklady a částky vypočtené na základy na přípravu informace. 

Na základě písemné žádosti žadatele, zaměstnanec poskytující informaci potvrdí žadateli 
předpokládanou celkovou výši úhrady. 

  

Článek 4 

Záloha úhrady za poskytnutí informace 

1. Zaměstnanec poskytující informaci může její vydání podmínit zaplacením celkové 

výše úhrady nákladů za poskytnutí informace, pokud je přesně známa, popř. zapla- 

cením zálohy. Zaplacení zálohy lze požadovat v případě, kdy je možno stanovit pouze 

předpokládanou výši celkové úhrady a tato přesáhne částku 500,- Kč. 

Záloha se vybírá ve výši 50 % z předpokládané celkové výše úhrady nákladů za 

poskytnutí informace. 

  

Tento sazebník úhrad za poskytování informací je platný a účinný od 1.9.2001. 

 

Radim Janáček  
ředitel škol  

 


