
Úplné znění ke dni 17.2.2023 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 

vydaný Radou města Přerova 
 

 

Úhrada za poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

ve znění Vnitřního předpisu č. 7/2016, Vnitřního předpisu č. 2/2020, 

Vnitřního předpisu č. 1/2021, Vnitřního předpisu č. 1/2022 a Vnitřního 

předpisu č. 2/2023 

 

 
Rada města Přerova vydala po projednání tento vnitřní předpis – Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): 

 

Článek 1 

Základní pojmy 

 

Pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí: 

a) povinným subjektem, který má podle zákona a podle tohoto vnitřního předpisu 

poskytovat informace, Statutární město Přerov,  

b) poskytovatelem informace jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova a Městská 

policie Přerov. 

 

 

Článek 2 

Hrazení nákladů 

 

(1) Povinný subjekt je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněn žádat úhradu ve výši, 

která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů 

dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za 

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

 

(2) Hrazení nákladů se řídí ustanovením § 17 zákona. 

 

 

Článek 3 

 

(1) Žadatel o informaci je povinen hradit materiálové a osobní náklady na poskytnutí 

informace, a to dle sazebníku úhrad uvedeném v čl. 4 tohoto vnitřního předpisu. 

 

(2) Pokud výše nákladů za poskytnutí informací na základě jedné žádosti nepřesáhne částku 

100,- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.  

 



(3) Pokud výše nákladů za poskytnutí informací na základě jedné žádosti přesáhne částku 20 

tis. Kč, povinný subjekt nebude po žadateli požadovat část nákladů, která přesahuje 20 tis. 

Kč. 

 

(4) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně 

oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z 

oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše 

úhrady povinným subjektem vyčíslena. 

 

(5) Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude po žadateli 

požadována úhrada, i když náklady spojené s poskytnutím těchto informací nepřesáhnou 

částku 100,- Kč. 

 

(6) Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 

nebo nám. T. G. Masaryka 16, dále poštovní poukázkou nebo převodem z účtu vedeného u 

peněžního ústavu na účet města Přerova vedený u České spořitelny, a.s., pobočky Přerov, 

č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní symbol 2111XXX106, a to vždy před předáním 

požadovaných informací (pozn. u variabilního symbolu „XXX“ je třeba uvést organizační 

jednotku příslušného odboru – určí povinný subjekt). 

 

(7) Celková vypočtená částka úhrady nákladů se zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

 

 

Článek 4 

Sazebník úhrad 

1) Náklady na pořízení kopií 

a) černobílé kopírování (kopírovací stroje, tiskárny PC)  

formát A4 jednostranný 0,40 Kč/A4 

formát A4 oboustranný 0,80 Kč/A4 

formát A3 jednostranný 1,00 Kč/A3 

formát A3 oboustranný 2,00 Kč/A3 

 

b) barevné kopírování (kopírovací stroje, tiskárny PC) 

formát A4 jednostranný 1,70 Kč/A4 

formát A4 oboustranný 3,40 Kč/A4 

formát A3 jednostranný 3,40 Kč/A3 

formát A3 oboustranný 6,80 Kč/A3 

 

c) černobílý a barevný tisk na plotteru 

formát A2 černobílý tisk    121,- Kč/A2 

formát A2 barevný tisk       121,- Kč/A2 

 

Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk: 

- stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A2 

- skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a sazebníkové ceny za formát 

A2 

 



d) velkoformátové skenování 

formát A2 jednostranný       121,- Kč/A2 

 

Postup určení skutečné ceny za velkoformátové skenování: 

- stanoví se násobek skutečné velikosti skenu oproti formátu A2 

- skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a sazebníkové ceny za formát 

A2 

 

e) maloformátové skenování 

formát A4 jednostranný 0,40 Kč/A4 

formát A3 jednostranný 1,00 Kč/A3 

 

2) Náklady na opatření technických nosičů dat 

1 ks CD     8,- Kč 

1 ks DVD  11,40 Kč 

 

3) Náklady na odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená provozovateli poštovních služeb. 

 

4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za 

každou celou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 321,97 Kč, která je 

odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2022. V případě 

mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána 

součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

 

5) Licenční odměna za oprávnění informaci užít 

a) Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona sjednána licenční 

odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše určena zvláštním právním 

předpisem, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle 

tohoto sazebníku, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla 

předmětem ochrany autorského práva. 

b) Je-li v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona sjednána licenční odměna za 

oprávnění informaci užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem 

nebo licenční smlouvou mezi povinným subjektem a tím, kdo povinnému subjektu 

oprávnění užít předmět práva autorského udělil, určí se výše licenční odměny stejně 

jako výše úhrady stanovená podle tohoto sazebníku, která by jinak byla požadována, 

pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.  

 

6) Informace obsažené v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem 



V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným 

subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace 

formou prodeje tohoto výtisku.  

Článek 5 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušují se: 

- Vnitřní předpis č. 17/06 vydaný Radou města Přerova Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- Vnitřní předpis č. 20/06 vydaný Radou města Přerova, kterým se mění vnitřní 

předpis č.  17/2006, Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

- Vnitřní předpis č. 9/08 vydaný Radou města Přerova Změna vnitřního předpisu 

č. 17/06, Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, vydaného Radou města Přerova, ve znění 

vnitřního předpisu č. 20/06. 

 

 

Článek 6 

         Účinnost 

 

(1) Tento vnitřní předpis byl schválen na 9. schůzi Rady města Přerova konané dne 5.2.2015, 

usnesením č. 203/9/10/2015. 

                   

(2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 6.2.2015. 

 

 

 

 

   Mgr. Vladimír Puchalský         Ing. Petr Měřínský  

          primátor                  náměstek primátora  

            

 

 

Za správnost: Odbor vnitřní správy 

 

 

 

Vnitřní předpis č. 7/2016, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, byl vydán Radou města Přerova na její 42. schůzi konané dne 21.4.2016 

usnesením č. 1461/42/11/2016 a nabyl účinnosti dnem 1.5.2016. 

 

Vnitřní předpis č. 2/2020, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 



pozdějších předpisů, byl vydán Radou města Přerova na její 31. schůzi konané dne  30.1.2020 

usnesením č. 1139/31/10/2020 a nabyl účinnosti dnem 1.2.2020. 

 

Vnitřní předpis č. 1/2021, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisu, byl vydán na Radou města Přerova na její 55. schůzi konané dne 27.1.2021 

usnesením č. 2049/55/11/2021 a nabyl účinnosti dnem 1.2.2021. 

 

Vnitřní předpis č. 1/2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, byl vydán na Radou města Přerova na její 79. schůzi konané dne 17.2.2022 

usnesením č. 2950/79/10/2022 a nabyl účinnosti dnem 21.2.2022. 

 

Vnitřní předpis č. 2/2023, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, byl vydán na Radou města Přerova na její 9. schůzi konané dne 13.2.2023 

usnesením č. 321/9/11/2023 a nabyl účinnosti dnem 17.2.2023. 

 

 

 

 

 

 

Úplné znění vyhotovila Kancelář primátora podle stavu ke dni 17.2.2023. 

 

 

 

 

 

 


