SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, stanoví v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento
sazebník:
Čl. I.
Náklady na pořízení kopií a tisku
1. Náklady na pořízení kopií v papírové podobě
A4
jednostranné oboustranné
2,00 Kč
3,00 Kč
A4
jednostranné oboustranné
5,00 Kč
10,00 Kč

Černobílé
kopírování
a tisk
Barevné
kopírování
a tisk

A3
jednostranné oboustranné
4,00 Kč
5,00 Kč
A3
jednostranné oboustranné
8,00 Kč
16,00 Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena pořízení
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude organizace za pořízení kopie nebo
tisku u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
nosič dat
CD, DVD

cena
10,00 Kč

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
3. Náklady na odeslání informací žadateli
listovní zásilky
balíkové zásilky

Náklady na poštovní služby
dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, požaduje
se úhrada nákladů za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání ve výši 250,00 Kč.
Pokud bude za poskytnuté informace částka nižší než 25,00Kč, úhrada nákladů nebude požadována.
Čl. II.
1. Informace bude žadateli poskytnuta až po úhradě nákladů na zpracování informace.
2. Celková výše úhrad je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací.
3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti na pokladně organizace v úředních hodinách nebo převodem
na bankovní účet organizace: č. 13035851/0100 (Komerční banka, a.s.)
Ve Vsetíně dne: 1.3.2021

Poznámka:

Mgr. Renata Sýsová,
ředitelka MŠ Vsetín, Trávníky 1218

Pokud organizace úhradu nákladů za poskytnutí informace bude požadovat, oznámí písemně tuto
skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Součástí oznámení musí být poučení,
že žadatel o informaci má možnost podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytování informace
stížnost podle §16a odst.1 písm. d) z. č. 106/1999 Sb. V poučení musí být uvedeno, v jaké lhůtě lze stížnost
podat, od kterého data se lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a kde se podává.
Poučení:
„Proti tomuto požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace může žadatel podat stížnost podle § 16a
odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost se podává u Mateřské škola Vsetín, Trávníky 1218, jakožto
povinného subjektu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. O stížnosti rozhoduje
nadřízený orgán, kterým je Město Vsetín.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne
doručení oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu
vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle předchozí věty neběží.“
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