
Akademie -Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
Sázavská 54 7 
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Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Akademie - Vyššf odborná škola, Gymnázium a Strednf odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad 
Sázavou (dále jen .škola") stanovl v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pfístupu k 
informacím, ve zněnf pozdějšfch predpisů , a v souladu s narrzenfm vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanoveni úhrad a licenčnich odměn za poskytováni informaci podle zákona o svobodném pfistupu k 
informacím, sazby, na jejichž základě se určuji náklady za poskytováni informaci, takto: 

1. Náklady na pořízení kopií 

• za pofizenl jednostranné kopie formátu A4- 1,50 Kč; 

• za porlzenf oboustranné kopie formátu A4- 2,60 Kč; 

• výše úhrady za porizenl jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se 
stanovl jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4; 

• pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, hrad! se 
náklady ve výši ceny pfislušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto 
výtisku. 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat 

• za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 6 Kč; 

• za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč; 

• v prípadě použiti jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pofizovaci ceny 
požadovaného technického nosiče dat. 

3. Náklady na odeslání informace žadateli 

• náklady na balné se nepožadujl; 

• náklady za poštovn i službu se hrad! ve výši skutečných nákladů uhrazených školou provozovateli 
poštovnlch služeb dle jeho ceníku. 

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informaci 

• za každou celou 1 hodinu mimofádně rozsáhlého vyhledáváni- 261 Kč. 

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne 1. 12. 2013. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 6. 11 . 2013 

Ing. Jindřich Vodička 
ředitel školy 

telefon: 569 452 441 


