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Mgr. Šárka Heulerová, advokátka 
Prvního pluku 320/17 
186 00  Praha 8-Karlín 

Váš dopis čj. / ze dne: 30. 9. 2020 f44hiwp 
Naše čj.: NPU-310/76978/2020 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha  6. 10. 2020 

 

 

 

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Vážená paní magistro, 
 
generální ředitelství Národního památkového ústavu obdrželo dne 1. 10. 2020 Vaši žádost 
o informace, která se týká následujících dotazů a požadavků: 
 

1. Kdo byl odborným konzultantem pro přípravu podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotací na Projekty. 
2. kdo byl zpracovatelem žádostí o poskytnutí dotací na Projekty. 
3. Kdy bylo NPÚ doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotací na Projekty (zaslání rozhodnutí vč. dokladu o jejich 

doručení). 
4. Zda již byli na realizaci Projektů vybráni dodavatelé, příp. prosím o jejich identifikaci. 
5. Jakým způsobem probíhal výběr dodavatelů na realizaci Projektů, tj. zejména, zda byla zadána veřejná zakázka 

dle zákona 134/2016 Sb. či zda bylo postupováno jiným způsobem, případně jakým a dle jakých zákonných či 
vnitřních předpisů (pokud bylo při výběru dodavatelů postupováno podle vnitřních předpisů, které nejsou 
veřejně dostupné, prosím o jejich zaslání). 

6. Zda, případně kde a po jakou dobu, byly zveřejněny výzvy uchazečům k podávání nabídek na realizaci Projektů 
(v této souvislosti případně prosím o zaslání textů zveřejněných výzev a případně i odkazů na webové stránky, 
pokud byly výzvy zveřejněny). 

7. Zda o realizaci Projektů projevili zájem potencionální dodavatelé ještě před tím, než byly výzvy k realizaci 
Projektů ze strany vaší organizace zveřejněny/rozeslány, a pokud ano, tak kolik jich bylo, kteří to byli, jakou 
formou vaši organizaci oslovili, zda jste na jejich zájem reagovali a zda jste je zařadili mezi uchazeče o realizaci 
Projektů. 

8. Zda byli z vaší strany přímo osloveni někteří uchazeči o realizaci Projektů a pokud ano, tak kdy, kteří a proč 
právě tito (v této souvislosti případně prosím o zaslání textu odeslaného vybraným uchazečům). 

9. Zda o realizaci Projektů projevili zájem potencionální dodavatelé, kteří však nebyli z vaší strany přímo osloveni 
k podání nabídky, a pokud ano, tak kteří a proč nebyli z Vaší strany přímo osloveni. 

10. Kolik uchazečů podalo nabídku na realizaci jednotlivých Projektů a kteří to byli. 
11. Jaké byly zadávací podmínky pro výběr dodavatelů na realizaci jednotlivých Projektů. 
12. Jaká byla technická specifikace požadovaného předmětu plnění v jednotlivých Projektech. 
13. Jaké byly požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů na realizaci jednotlivých Projektů (profesní 

způsobilost/OR/ + technická způsobilost /reference/ + odborná způsobilost/certifikáty/vzdělání atd.) 
14. Jaká byla kritéria a kvalifikační předpoklady pro hodnocení a výběr dodavatelů na realizaci jednotlivých 

projektů. 
15. Kteří uchazeči podali nabídku na realizaci Projektů, co bylo předmětem těchto nabídek, za jakou cenu a v jakém 

termínu. 
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16. Kdy, kým (s uvedením konkrétních jmen) a s jakým výsledkem byly podané nabídky hodnoceny (seřazeno 
od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou), v případě, že o tomto hodnocení a jeho výsledku existuje 
písemný zápis, prosím o jeho poskytnutí – např. protokol o otevírání nabídek a jejich hodnocení, výsledný 
seznam uchazečů seřazený dle výsledku hodnocení, písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona o veřejných 
zakázkách apod.). 

17. Zda, případně kdy byly s výslednými uchazeči uzavřeny smlouvy na realizaci Projektů a zda, případně kdy byly 
tyto smlouvy zveřejněny v registru smluv. 

 
Výše specifikovaná žádost bude vyřízena poskytnutím informací a dokumentů. 
 
Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací 
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických 
nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací, když dokumenty nemohou být uspořádány tak, aby požadované 
informace byly jednoduchým způsobem vygenerovány. 
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ ) vydal Národní 
památkový ústav pod čj. NPU-310/54296/2020 s účinností ode dne 1. 8. 2020. Sazebník je dostupný 
na webu NPÚ na https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-
zverejnovane-informace.  
 
Národní památkový ústav učinil kroky k vyhledání Vámi požadované informace a s odkazem 
na § 17 odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: 
 
U otázek 1 – 11 a 17 bylo spotřebováno 210 minut k přípravě základního podkladu pro odpověď, 
a to soustavnou činností, dále specifikovanou, jedné odborné referentky; pro otázky 12 – 16 se 
kvalifikovaně odhaduje příprava na 3,5 hod (210 minut). Věcí se zabývá více referentů, zejména 
příprava příloh bude v podmínkách NPÚ znamenat velkou zátěž personální i technickou. 
Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných dokumentů resp. přípravu odpovědí na 17 
otázek činí úhrada za 420 minut tj. 7 hod x 360 Kč tedy 2520 Kč. 
 
Úkony při přípravě informací: 
 

1. vstup do systému NEN, listování, třídění, vyhledávání a export do samostatného souboru. 
2. vyhledávání dokumentů v počítači. 
3. v počítači uložit naskenovaný dokument na uložiště požadovaných dokladů a řádně popsat. 
4. vyhledávání dokladů ve spisové službě, vše projít a najít požadované doklady.  
5. převod na sken (formát pdf) 
6. přidat do uložiště požadovaných dokladů 
7. kontrola dokladů uložených v šanonech 

 
 
Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání dokumentů, (vytvoření skenu) a jejich kontrolu, kompletaci 
a předání dokumentů (vč. přípravy příloh) činí úhrada tedy celkem 2520 Kč. 
 
Podotýkáme, že obvyklé žádosti o informace jsou vyřizovány zdarma, např. pokud požadavek 
směruje na poskytnutí jednoho až tří dokumentů anebo vysvětlujícím textem. U požadavků 
vyžadujících rozsáhlé vyhledávání a zpracování pak stanovení úhrady znamená optimální postup 
řádného hospodáře v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení předpokládá 
využívání majetku organizační složky účelně a hospodárně, takovým postupem by však podle 
názoru povinného subjektu nebylo bezúplatné vyhledávání informací pro zodpovězení 17 otázek, 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace
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týkajících se dotací na zpracování, tisk a distribuci informačních a výukových materiálů, 
na organizaci a realizaci cvičení k řešení mimořádné události (štábní nebo taktické úrovně) 
a na zpracování analýzy rizik pro 5 památkových objektů. 
 
Úhradu nákladů v celkové výši 2520 Kč proveďte bankovním převodem na účet č. 60039011/0710, 
vedený u České národní banky pod variabilním symbolem 1007697820. Platba nepodléhá DPH. 
Daňový doklad o přijaté platbě Vám bude zaslán spolu s poskytnutou informací. 
 
Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení neprovedete, bude Vaše žádost 
o informace ve smyslu § 17 odst. 5 InfZ odložena. Informace Vám budou odeslány po zaplacení 
úhrady. 
 
Proti vyúčtování  lze podat stížnost podle § 16a InfZ, a to do 30 dnů od doručení tohoto oznámení  
na adresu elektronické podatelny NPÚ. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo kultury. Po dobu 
vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované částky. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 
bez příloh 


