
Ceník nákladů za poskytnutí informací 

Žadatel je povinen uhradit náklady na pořízení kopií poskytnutých dokumentů podle sazebníku 

úhrad. V případě zasílání požadovaných informací poštou je povinen uhradit i poštovné podle tarifů 

České pošty. 

Pokud ústní nebo písemná žádost, již lze podle zákona č. 106/1999Sb., možno vyhovět, směřuje 

k poskytnutí kopií určitých dokumentů, budou tyto kopie žadateli předány až po prokázaném 

provedení celkové úhrady nákladů. Úhrada se provádí buď osobně na pokladně školy, nebo školského 

zařízení nebo složenkou. 

V případě ústně podané žádosti je žadatel o tomto způsobu úhrad a případně i o její výši informován 

při vlastním podání žádosti. U písemných žádostí a u žádostí u nichž není celkovou výši nákladů 

možno ihned určit, bude žadatel o způsobu a výši náhrady informován písemně, a to nejpozději do 3 

dnů od data obdržení žádosti, ve výzvě k úhradě nákladů. Kopii výzvy k úhradě předá příslušný 

zaměstnanec vyřizující žádost o poskytnutí informací účetní. 

Žadatelům bude pro případ, že se nebudou moci dostavit osobně na pokladnu SOUp spolu s výzvou 

k úhradě zaslána složenka. Do úhrady složenkou se k požadované náhradě připočítají i náklady 

spojené s odesláním. Na složence bude uveden i variabilní symbol, který slouží k rozeznání příslušné 

platby. 

Pokud žadatel náklady spojené s přípravou požadovaných informací neuhradí, informace mu 

nebudou předány a v případě, že SOUp vznikly zbytečné náklady, bude vůči žadateli uplatňována 

náhrada škody. 

Pracovník pověřený poskytnutím informace předá požadovanou informaci ihned po obdržení 

požadované platby v zalepené obálce 

Nepřesáhne-li částka za poskytnuté informace 50,-Kč, bude poskytnuta zdarma 

Sazebník nákladů 

úkon sazba 

Formát A4 - Kopírování černobílé – jednostranné   2,-Kč 

Formát A4 - Kopírování černobílé - oboustranné   3,-Kč 

Formát A4 - Kopírování barevné – jednostranné   5,-Kč 

Formát A4 - Kopírování barevné - oboustranné   9,-Kč 

Formát A3 - Kopírování černobílé – jednostranné   5,-Kč 

Formát A3 - Kopírování černobílé - oboustranné   9,-Kč 

Formát A3 - Kopírování barevné – jednostranné 10,-Kč 

Formát A3 - Kopírování barevné - oboustranné 18,-Kč 

Kopírování na CD 10,-Kč 

Kopírování na DVD 15,-Kč 

poštovné Dle platného  poštovního sazebníku 

Osobní náklady 150Kč/hod 

Další věcné náklady Dle formy poskytnuté informace 

  

Tento sazebník platí od  1.1.2015 

  



 

 


