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Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních 
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje 
mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, p. o. výše úhrad za poskytování informací. 

Sazebník úhrad 

 
1. Náklady na pořízení kopií a tisků 

 
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích 

 
formát A4 jednostranný 

 
1,00 Kč/A4 

 
formát A4 oboustranný 

 
2,00 Kč/A4 

 
formát A3 jednostranný 

 
2,00 Kč/A3 

 
formát A3 oboustranný 

 
3,00 Kč/A3 

 
b) černobílý tisk na tiskárnách PC 

 
formát A4 jednostranný 

 
2,00 Kč/A4 

 
formát A4 jednostranný 

 
3,00 Kč/A4 

 
formát A4 jednostranný 

 
3,00 Kč/A3 

 
formát A4 jednostranný 

 
5,00 Kč/A3 

 
Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk. 
 
 

c) skenování 
 
formát A4 jednostranný 

 
1,00 Kč/A4 

 
formát A3 jednostranný 

 
2,00 Kč/A3 

 
2. Náklady na opatření technických nosičů dat 

 
1 ks CD (bez obalu) 

 
7,00 Kč 

 
1 ks DVD (bez obalu) 

 
8,00 Kč 
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3. Odesílání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby:   podle platných tarifů České pošty, s. p. 

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené 
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené 
c) jiné 

 

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací vyhledávání se stanoví sazba úhrady za 
každou započatou hodinu vyhledávání 250,- Kč. 

 

Postup při podání a účtování za podání informace: 

a) Informace požadovaná telefonicky: 
 úhrada za podání informace nebude vyžadována. 

 

b) Informace požadovaná písemně: 

 po prostudování žádosti je nutno předem sdělit žadateli výši nákladů, které bude 
mateřská škola požadovat za zpracování a zaslání požadované informace, 

 v případě, že bude požadována úhrada, příslušný zpracovatel předloží výši požadované 
úhrady za poskytnutí informace včetně rozpisu částka, jména, adresy žadatele a 
stručného popisu žádosti, 

 úhrada může být provedena v hotovosti na pokladně školy nebo zaslána na bankovní 
účet školy, 

 po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů bude informace poskytnuta. 
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