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Ředitel Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž, vydává v souladu s §5 odst. 1 písm. f) a §17
zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s nařízením vlády 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Čl. 1
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení 1 strany kopie formátu A4
a. černobíle

1 Kč

b. barevně

2 Kč

2. Za pořízení 1 strany kopie formátu A3
a. černobíle

2 Kč

b. barevně

4 Kč

3. Za pořízení oboustranné kopie formátu A4
a. černobíle

2 Kč

b. barevně

4 Kč

4. Za pořízení oboustranné kopie formátu A3
a. černobíle

4 Kč

b. barevně

8 Kč

Čl. 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. 1 ks CD-R

10 Kč

2. 1 ks CD-RW

22 Kč

3. 1 ks DVD-R

12 Kč

4. 1 ks DVD-RW

26 Kč

5. Poskytne-li žadatel vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadovanou
informaci zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
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Čl. 3
Náklady na odeslání informace žadateli
1. Náklady za poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku poštovních služeb.
2. V případě osobního odběru požadované informace nebude úhrada tohoto nákladu
uplatňována.

Čl. 4
Náklady v případě minořádně rozsáhlého vyhledávání informací
1. Sazba za půl hodiny výkonu (vztaženo k 1 pracovníkovi ZŠ Kvasice)

151 Kč

Čl. 5
Ostatní ustanovení
1. Celková výše požadované úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých
nákladů podle čl. 1 až 4.
2. Žadatel provádí úhradu převodem na bankovní účet ZŠ Kvasice č. 1483606369/0800. Při
úhradě nákladů uvádí variabilní symbol sdělený v oznámení o výši úhrady za poskytnutí
informací.

Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy
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