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SAZEBNÍK ÚHRAD 
 

Ředitel školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Administrativní úkon Jednotka Úhrada 

kopie dokumentu do velikosti A4 (jednostranně, černobílá) stránka 2,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A4 (oboustranně, černobílá) list 4,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A3 (jednostranně, černobílá) stránka 4,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A3 (oboustranně, černobílá) list 8,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A4 (jednostranně, barevně) stránka 6,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A4 (oboustranně, barevně) list 12,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A3 (jednostranně, barevně) stránka 12,- Kč 

kopie dokumentu do velikosti A3 (oboustranně, barevně) list 24,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A4 (jednostranně, černobíle) stránka 2,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A4 (oboustranně, černobíle) list 4,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A4 (jednostranně, barevně) stránka 6,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A4 (oboustranně, barevně) list 12,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A3 (jednostranně, černobíle) stránka 4,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A3 (oboustranně, černobíle) list 8,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A3 (jednostranně, barevně) stránka 12,- Kč 

vytištění dokumentu na tiskárně A3 (oboustranně, barevně) list 24,- Kč 

vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech školy (do 1 roku) započatá hodina 50,- Kč 

vyhledání údajů v archivu školy započatá hodina 75,- Kč 

kopírování dat a údajů na vlastní USB flash disk žadatele  činnost 50,- Kč 

zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou dokument 25,- Kč 

předání dat a údajů na CD CD 50,- Kč 

odeslání informace prostřednictvím České pošty (zásilka do vlastních rukou) zásilka 
dle aktuálního sazebníku 

České pošty 

 
Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací. V případě, kdy 
očekávaná částka úhrady přesáhne 100,- Kč, může být požadována záloha. Úhradu lze provést v hotovosti do 
pokladny školy nebo po dohodě bezhotovostním způsobem na účet školy 131313410/0300 ČSOB, a. s. Zájemci 
o informace je po provedení platby vyhotoven doklad o zaplacení. 

 

V Příboře dne 14. března 2016 

 

 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                      Mgr. Pavel Kerekeš 
              ředitel školy 


