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Váš dopis čj. / ze dne: 7. 4. 2021 
Naše čj.: NPU-310/27407/2021 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha  26. 4. 2021 

 

 

 

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 inženýrko, 
 
generální ředitelství Národního památkového ústavu obdrželo dne 7. 4. 2021 žádost o informace, 
která se týká následujících dotazů a požadavků: 
 

1. Je skutečností, že předávacím protokolem akce Regenerace a obnova vegetačních prvků v lednickém parku, na 
který bylo vynaloženo téměř 30 milionů korun veřejných prostředků, je niže uvedený počmáraný papír, bez 
jakékoliv specifikace předaných dřevin – majetku? 

2. Kdo je Ing. Miluše Rumplová a jaké má vzdělání? Zahradnické? Dendrologické? 
3. Kdo je podepsán jako projektant? Proč zde není uvedeno jeho jméno a pozice? 
4. Žádáme kopie všech vyúčtování, jak, kdy a komu bylo vyplaceno 28 435 667 Kč. 
5. Kdo je odpovědný za to, že: „práce a dodávky jsou v požadovaném rozsahu a kvalitě“. Paní Rumplová? Nebo 

někdo jiný? 
6. Byly všechny výsadby a úpravy dřevin provedeny přesně podle projektu? 
7. Kdo za NPÚ odsouhlasil projekt této akce? 
8. Jsou od realizace projektu prováděny pravidelně inventarizace předaných dřevin – předaného majetku ve 

správě NPÚ a dokumentován jejich stav? 

 
Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „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. Část administrativních činností 
projektu zajišťoval pro Národní památkový ústav externí subjekt. 
Pro zajištění Vámi požadovaných informací povinný subjekt musí proto také oslovit externího 
administrátora a vyhledat projekt, jehož realizace probíhala před deseti lety a u jehož započetí ani 
běhu nebylo přítomno vedení současné územní památkové správy v Kroměříži. 
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.  

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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Národní památkový ústav s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ sděluje výši požadované úhrady 
spolu se způsobem jejího výpočtu: 
 
Předmětem žádosti o informace, pokud jde o požadavek pod bodem 4., je kopie všech vyúčtování, 
jak kdy a komu bylo vyplaceno 28 434 667 Kč. Kvalifikovaný odhad času potřeného na vyhledání 
všech podkladů souvisejících s předmětným dotazem, jejich analýzu, zpracování, kompletaci a 
kontrolu provedl externí administrátor tohoto projektu ve spolupráci s NPÚ a činí 5 hodin. 
 
Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných dokumentů – vyhledávání informací z modulu 
Benefill a WAM o účtování dotace, Rozhodnutí o přidělení dotace, žádosti k projektu, dokladů 
žádostem o platbě, účetních dokladů, včetně předání dokumentů činí úhrada 5 hod x 360 Kč tedy 
1 800 Kč. Kvalifikovaným odhadem činí vyhledání jednoho dokumentu a jeho další zpracování 10 
minut. 
 
Za skenování dokladů a dokumentů, kterých je kvalifikovaným odhadem v rámci předmětného 
požadavku minimálně 30, jako například faktury a výpisy z účtů, tj. dokumentů ohledně plateb po 
průměrně dvou stránkách, tj. 30 x 2 x 7 Kč, tedy 420 Kč činí úhrada za skenování. 
 
Podrobná specifikace úkonů: 

1. Vyžádání a vyhledání části dokumentů a podkladů u administrátora. 
2. Vstup a práce v modulu projektu „Benefill“ a WAM. 
3. Roztřídění podkladů, týkajících se finančního plnění a proplácení projektu. 
4. Připravení (případné kopírování) podkladů, ze kterých vyplývají finanční plnění. 
5. Zpracování všech podkladů týkajících se finančního plnění. 
6. Shrnutí, kompletace a zpracování podkladů vyúčtování. 
7. Kontrola podkladů a výsledných informací a vyřízení žádosti o informace. 

 
Poznámka: doklady o úhradách (bankovní výpisy, účetní doklady) nejsou standardně uloženy 
ve skenované podobě. Bankovní výpisy se přenáší elektronicky z ČNB do účetního systému WAM 
jako účetní případy. Ve formě výpisu se ukládají pouze vytištěné v šanonech. Za celé roky 2011 a 
2012 se jedná o velké množství dokladů, které je nutno roztřídit, nadto vzhledem k faktu, že se 
jedná o podklady staré cca 10 let, je vyhledávání náročnější vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 
dokumenty archivované. 
 
Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání dokumentů, vytvoření skenu a jejich kontrolu, kompletaci 
a předání dokumentů činí úhrada tedy celkem 2 220 Kč. 
 
Podotýkáme, že obvyklé žádosti o informace jsou vyřizovány zdarma např. poskytnutím 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. Citované ustanovení předpokládá využívání majetku organizační 
složky účelně a hospodárně, takovým postupem by však podle názoru povinného subjektu nebylo 
bezúplatné vyhledávání rozsáhlého počtu dokumentů a zhotovování početných skenů za účelem 
vyřízení nestandardní žádosti o informace. 
 
Povinný subjekt dále podotýká, že eviduje a vyhodnocuje Vaše opakované žádosti o informace (8 
v předcházejícím roce, již 6 v r. 2021), přičemž mnohé nejrůznějšího obsahu (kanalizace, rozježděné 
cesty v zámeckém parku, péče o dřeviny, nájemní smlouvy v zámeckém parku) byly předmětem 
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přezkumu nadřízeného Ministerstva kultury i v dřívějších letech. Není zřejmý účel podávání těchto 
žádostí o informace, a upozorňujeme, že jejich obsah a četnost vzhledem k běžnému vyřizování 
žádostí o informace může v některém případě nasvědčovat šikanóznímu výkonu práva. NPÚ není 
orgán státní správy ani úřad a je připraven se proti šikanóznímu výkonu práva bránit. 
 
Úhradu nákladů v celkové výši 2 220 Kč proveďte bankovním převodem na účet č. 60039011/0710, 
vedený u České národní banky, platbu identifikujte variabilním symbolem 1002740721. Platba 
nepodléhá DPH. Daňový doklad o přijaté platbě vám bude zaslán spolu s poskytnutou informací. 
 
Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. 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 bezprostředně po zaplacení úhrady.  
 
Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a InfZ, a to do 30 dnů od doručení tohoto 
oznámení (§ 16a odst. 3 InfZ) na adresu elektronické podatelny NPÚ. O stížnosti bude rozhodovat 
Ministerstvo kultury (§ 16a odst. 4 InfZ). Předmětem přezkumu je důvodnost požadavku úhrady, 
nikoliv její adekvátní výše. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované 
částky. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 
bez příloh 


