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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Počet stran: 2 
Počet příloh: 0 

č. j.: DO-36/2019-02-26 

      

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále jen „škola“) 
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“), v souladu 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 tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 

 

1. Kopírování a tisk 

a) černobílé kopírování na velkokapacitních kopírovacích strojích 

formát A4 jednostranně 1 Kč 

formát A4 oboustranně  2 Kč 

formát A3 jednostranně 2 Kč 

formát A3 oboustranně  3 Kč 

 

b) černobílý tisk na tiskárnách PC 

formát A4 jednostranně 2 Kč    

formát A4 oboustranně  3 Kč    

formát A3 jednostranně 3 Kč    

formát A3 oboustranně  5 Kč  

   
c)  úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk 

d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie  

u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení kopie bude u tohoto 

poskytovatele povinna uhradit. 

2. Skenování 

formát A4 jednostranně 1 Kč 

formát A4 oboustranně  2 Kč 

formát A3 jednostranně 2 Kč 

formát A3 oboustranně  3 Kč 

 

3. Opatření technických nosičů dat 

1 ks CD-R (bez obalu)            7 Kč 

1 ks DVD-R (bez obalu)  7 Kč 

 

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace 

zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňovaná.  
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4. Odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby:    

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené  podle platných tarifů České pošty, s. p.            

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené  podle platných tarifů České pošty, s. p.            

Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů, které je 

škola povinna uhradit za dotčenou poštovní zásilku.  

             

5. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

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

hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 246,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných 

platových nákladů za rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci 

bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

Pozn.:  O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje 
pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká 
běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě 
nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak 
nezatěžující součást obvyklé agendy. 
 

6. Samostatné odborné posudky, odhady… 

dle ceníku dodavatele 

7. Úhrada za poskytování informací 

a) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných 

informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována. 

b) Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů  

ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude podle § 17 odst. 5 zákona  

č. 106/1999 Sb. odložena.  

c) Způsob platby: 

- v hotovosti do pokladny školy nebo  

- převodem na bankovní účet školy č. 2500175228/2010 (FIO banka) 

d) Postup určení cen v bodech 1., 2., 3. a 6. vychází se Sazebníku úhrad pro poskytování informací 

zřizovatele školy – Statutárního města Brna. 

Sazebník byl projednán vedením školy 25. 2. 2019 a nabývá účinnosti dnem schválení ředitelem školy. 

V Brně dne 26. 2. 2019 

Schválil: 

 

 

 

Mgr. Tomáš Jedlička 

ředitel školy 


