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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  
SAZBA ZA VYHOTOVENÍ OPISU VYSVĚDČENÍ 

      
 
SAZEBNÍK ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
Škola stanovuje v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 
 
1. Pořízení kopií a tisků – černobíle do formátu A3 
 
Jednostranná kopie a jednostranný tisk A4 

počet kopií cena za kus 

1 – 10 5,00 Kč 

11 a výše 3,00 Kč 

 
Oboustranná kopie a oboustranný tisk A4 

počet kopií cena za kus 

1 – 10 6,00 Kč 

11 a výše 4,00 Kč 

 
Jednostranná kopie a jednostranný tisk A3 

počet kopií cena za kus 

1 – 10 6,00 Kč 

11 a výše 4,00 Kč 

 
Oboustranná kopie a oboustranný tisk A3 

počet kopií cena za kus 

1 – 10 8,00 Kč 

11 a výše 6,00 Kč 

 
Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 3násobek ceny za černobílé kopírování a tisk.   
Pokud překročí pokrytí kopírované strany barvou 70% (např. obrázky, fotky atd. bude připočítán 
příplatek ve výši 50% z ceny za kopii.  
 
2. Skenování ze skla – do formátu A4 
 

1 strana 5,00 Kč 

 
3. Opatření technických nosičů daty 
 

1 ks CD-R (bez obalu) 20,00 Kč 

1 ks DVD-R (bez obalu) 20,00 Kč 
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4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou 
hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 140,- Kč, která je odvozena od celkových 
skutečných platových nákladů.  
 
 
POPLATEK ZA VYHOTOVENÍ OPISU VYSVĚDČENÍ 
 
Opis vysvědčení se vydává nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti.  
Cena za vyhotovení opisu je stanovena na 100,- Kč 
Cena je splatná při podání žádosti.  
O připravenosti opisu k vyzvednutí bude žadatel informován dle dohody učiněné předem. 
 
 
ÚHRADA  SPOLEČNÁ  PRO OBA ÚKONY 
 
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných 
informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována. 
 
V případě, že informace budou žadateli zasílány poštou, bude si škola účtovat (dle platných tarifů 
České pošty, s.p.) doběrečné. 
 


