Sazebník úhrad za poskytování informací
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše
úhrad za poskytování informací





1. Náklady na pořízení kopií
za pořízení jednostranné kopie volné nebo vázané formátu A4 - 2 Kč;
za pořízení oboustranné kopie volné nebo vázané formátu A4 - 3 Kč;
výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu
A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;



2. Náklady na odeslání informace žadateli
náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných
nákladů.



3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace
činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 100 Kč.











4. Osvobození od úhrady nákladů
úhrada nákladů na balné se nevyžaduje;
pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace
celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů se nevyžaduje;
pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a
b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje
se informace bezplatně.
5. Úhrada nákladů
Úhrada nákladů za informace je příjmem Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen.
Janka 1208, příspěvková organizace a musí být uhrazena před předáním informace žadateli.
Pokud náklady spojené s poskytnutím informací, s výjimkou zhotovení kopií, nepřesáhnou
částku 100 Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.
Pokud bude žadatel požadovat obdobnou informaci opakovaně, bude požadována úhrada, i
když tato částka nepřesáhne 100 Kč.
Úhradu je možné provést jedině přímo do pokladny Základní školy Ostrava – Mariánské
Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace.
Pokud před zahájením poskytnutí informace zpracovatel zjistí, že se bude jednat o částku
vyšší než 500 Kč, bude vyžadována záloha alespoň ve výši 50 %.

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení
(od 25. února 2021).

