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Sazebník úhrad za poskytování informací 

V souvislosti s poskytováním informací vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených s 
vyhledáním a poskytnutím požadované informace. Sazebník úhrad za poskytování písemných 
informací v souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 
prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, vydává  
Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo nám.46, 538 03 Heřmanův Městec, 
sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace. 

 

Pořízení jedné černobílé kopie:    

A4 jednostranné    2,- Kč 

A4 oboustranné    4,- Kč 

Za tisk na tiskárně jednostranný:        

A4 černobíle     3,- Kč 

A4 barevně     10,- Kč 

 

Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování 
včetně úpravy a odeslání  5,- Kč 

 

Náklady na opatření technických nosičů dat: 

1 ks CD    15,- Kč 

1 ks DVD       20,- Kč 

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

 

Telekomunikační poplatky  dle platných tarifů 

 

Poštovné a jiné poplatky  dle platného ceníku 
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Druhopisy vysvědčení    úhrada vynaložených nákladů do 100,- Kč 

 

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné 

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i 
započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 150,- Kč, která je odvozena od 
celkových skutečných platových nákladů za rok 2021. V případě mimořádně rozsáhlého 
vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na 
každého zaměstnance. 

 

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných 
informací. 
Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti 
upustit na základě žádosti žadatele.  
Žadatel provede úhradu v hotovosti  v ředitelně školy v úředních hodinách. V odůvodněných 
případech podmíní ředitelka školy vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. 
 
 

V Heřmanově Městci, dne 31.12.2021 

 

 

       Mgr. Eva Dvořáková 

              ředitelka školy 

 

 


