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Úhrad a licenčních odměn za poskytování informaci SOŠ a SOU, Kladno Dubská, p. o., podle zákona
Č. 1,06/1"999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhotovení
stejnopisů vysvědčení a výučních listů platný od 1. listopa du 2017 .

t. na ní1ks
Kopie formát Kč Kč pro žáky SOŠ a SOU
jednostranná A4 2,oa ]-,00
obo ustra n ná A4 3,00
iednostranná A3 4,oo 2,oo
obo ustra n ná A3 5,00

2. Náklady na zhotovení průkazu žáka 30,- Kč.

Náklady na OP|S - kopie dokumentu, která je opatřena slovní doložkou, razítkem a podpisy
Cena opisu jedné strany dokumentu činí 65,- Kč, cena je odvozena z hodinové sazby, vizníže.

Náklady na odeslání informace žadateli
Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
(zasílání na dobírku).

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
o Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace
Činí náklady za každou celou 1hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledáváníčástku 196,- Kč.
(Propočet: hrubá mzda pracovníka vč. odvodů 1,2 * 24OO},-Kč * 1,36 = 391680,-Kč;
391680 /20OO pracovních hodin v roce = 196,- Kč na 1 hodinu).
o lttáklady pro vystavení stejnopisu vysvědčení nebo výučního listu jsou odvozeny z hodinové
sazbY (196,- KČ * 0,50) a činí 98,- Kč. Celková částka za vystavení tohoto druhopisu včetně
pořízení oboustranné kopie formátu 44 (98,-Kč + 2,oa Kč): 100,- Kč.

Telekomu nikační poplatky
Bude-li při poskytnutí informace žadateli třeba použít k jejímu zajištění či obstarání
telekomunikaČní prostředky (telefon, fax, lnternet, E-mail), bude stanovení výše náhrady
nákladů,vycházet z platných cenových tarifů.

Licenční odměna za oprávnění použít informaci
Je-li licenční odměna sjednána v licenční a v podlicenčnísmlouvě podle § 14a
a není- li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se jejívýše
výše úhrady podle tohoto sazebníku.
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N na opatření technických nosičů dat za 1 ks
Nosič Poznámka Kč
cD Pokud tuto formu požaduje žadatel. 6,-
DVD Pokud tuto formu požaduje žadatel. 8,-
V případě použitíjiného technického nosiče dat se náklady stanovíve výši pořizovacíceny
požadovaného technického nosiče dat.
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Kladno 1.. 1,1,.2017
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