VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/2020
vydaný Radou města Přerova,
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

Rada města Přerova vydala po projednání tento vnitřní předpis:

I.
Vnitřní předpis č. 1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:
V článku 4 odstavce 1 až 4 zní:
1) Náklady na pořízení kopií
a) černobílé kopírování (kopírovací stroje, tiskárny PC)
formát A4 jednostranný 2, -Kč/A4
formát A4 oboustranný 4,- Kč/A4
formát A3 jednostranný 4,- Kč/A3
formát A3 oboustranný 8,- Kč/A3
b) barevné kopírování (kopírovací stroje, tiskárny PC)
formát A4 jednostranný 9, -Kč/A4
formát A4 oboustranný 18,- Kč/A4
formát A3 jednostranný 18,- Kč/A3
formát A3 oboustranný 36,- Kč/A3
c) černobílý a barevný tisk na plotteru
formát A2 černobílý tisk 100,- Kč/A2
formát A2 barevný tisk
100,- 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
100,- 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 10,- Kč/A4
formát A3 jednostranný 15,- Kč/A3
2) Náklady na opatření technických nosičů dat
1 ks CD
19,- Kč
1 ks DVD
19,- Kč
3) Náklady na odeslání informací žadateli
náklady na poštovní služby dle platných ceníků provozovatele poštovních služeb
4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za
každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 291,- Kč, která
je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2019. V případě
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

II.
Tento vnitřní předpis byl schválen na 31. schůzi Rady města Přerova konané dne 30.1.2020
usnesením č. 1139/31/10/2020 a nabývá účinnosti dnem 1.2.2020.

----------------------------------Ing. Petr Měřínský
primátor

Za správnost: Kancelář primátora

---------------------------Michal Zácha, DiS.
náměstek primátora

