
Sazebník úhrad za poskytování informací 
 
Ředitelka školy Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, 153 00 Praha 5 stanoví v souladu s § 
5 odst. 1 písmeno e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stavení 
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník"). 
 

 
I. 

Náklady na pořízení kopií 
 

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: 
jednostranná .............................................................. 2,- Kč 
oboustranná ................................................................4,- Kč 
 
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: 
jednostranná .............................................................. 3,- Kč 
oboustranná ............................................................... 6,- Kč 
 
3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4: 
jednostranná ............................................................. 10,- Kč 
oboustranná ...............................................................20,- Kč 
 
4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3: 
jednostranná ............................................................. 15,- Kč 
oboustranná .............................................................. 30,- Kč 
 
5. Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení 
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení kopie bude 
u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 
 
6. Vystavení opisu maturitního vysvědčení………..100,- Kč 
7. Vystavení opisu ročníkového vysvědčení……….150,- Kč 
8. Vystavení opisu absolventského listu……………100,- Kč 
 

II. 
Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí 

 
Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí činí 300,- Kč za každou 
započatou hodinu, popř. 75 Kč za každých i započatých 15 min.  
 

IV. 
Náklady na odeslání informací žadateli 

 
Náklady na poštovní služby včetně využití zaslání zprávy do datové schránky budou vyčísleny 
dle aktuálně platného ceníku České pošty. Náklady na balné účtovány nebudou. 

 
 
 



V. 
Ostatní ujednání 

 
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací. 
2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v úředních hodinách nebo 
převodem na bankovní účet č. 2002630005/6000 
 
3. Tento sazebník se stanoví na období od 1. 1. 2023 do odvolání. 
 
V Praze dne 29. 12. 2022 
 
 
 
         


