Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342/1
434 01 Most
IČ: 49872184

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, jako povinný subjekt podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve
spojení s § 17 zákona č. 160/1999 Sb., a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
vydává tento sazebník úhrad za poskytování informací.
Při nakládání s osobními údaji se zaměstnanci řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně
nařízení o ochraně osobních údajů).

1. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ
Černobílé kopírování
za pořízení jedné strany kopie A5
za pořízení oboustranné kopie A5
za pořízení jedné strany kopie A4
za pořízení oboustranné kopie A4
za pořízení jedné strany kopie A3
za pořízení oboustranné kopie A3

2,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
6,00 Kč
6,00 Kč
13,00 Kč

Skenování + služby spojené se skenováním
Provedení
jednostranně
oboustranně

Formát
A4

Skenování
e-mail
USB
(cena/ks)
3 Kč
10 Kč
6 Kč

Vypálení na
CD, DVD
CD 10 Kč
10 Kč
DVD 30 Kč

2. NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI
1) Náklady na balné nebudou po žadateli uplatňovány
2) Náklady na poštovné budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p.
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3. NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazby úhrady
za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 230 Kč včetně
DPH, která je odvozena z ročních nákladů na platy správních zaměstnanců
ekonomického úseku školy podle platných platových tarifů.
2) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada
dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
3) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady
(například náklady na jízdné), budou účtovány na základě individuální kalkulace těchto
nákladů.

4. ÚHRADA NÁKLADŮ
1) Výše úhrady nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je
stanovena jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů podle hlavních
kapitol 1 až 3.
2) Jestliže celková výše úhrady přímých nákladů vzniklých na základě jedné žádosti
nepřesáhne 50 Kč včetně DPH, nebude úhrada nákladů po žadateli požadována.
3) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v kanceláři Základní školy, Most, Svážná
2342, příspěvkové organizace, složenkou nebo převodem na bankovní účet Základní
školy, Most, Svážná 2342, příspěvkové organizace 1129230004/2700, variabilní
symbol: 1061999.
4) Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí,
povinný subjekt žádost odloží.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019

Mgr. Jana Nachtigalová
ředitelka školy
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