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LEADER ACADEMY o.p.s. 
Ing. Zdeněk Mach 
Karlovarská 6 
364 53  VALEČ 

Váš dopis čj. / ze dne: 22. 5. 2020 jpvbgu7 
Naše čj.: NPU-310/38703/2020 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha 8. 6. 2020 

 

 

 

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 

Vážený pane inženýre, 
 
generální ředitelství Národního památkového ústavu obdrželo dne 22. 5. 2020 žádost o informace, 
která se týká využití elektrické energie ze sítě a rozvodů SZ Valeč, a zahrnující poměrně dlouhé 
časové období od 1. 1. 2014 do 20. 5. 2020, přičemž vyřízení 8 bodů/požadavků představuje 
objemné množství dokumentů.  
 
Jedná se o tyto požadavky: 

1. Kterým subjektům bylo od 1. 1. 2014 do 20. 5. 2020 umožněno využití el. energie ze sítě a rozvodů SZ Valeč. 
2. Který subjekt el. energii čerpal, v jakém období, v jaké hodnotě (prosím o skeny listin toto prokazujících). 
3. Skeny objednávek/žádostí o poskytnutí uvedené služby. 
4. Skeny vyjádření k jednotlivým objednávkám/žádostem. 
5. Skeny právních podkladů (smluv, dohod apod.) s odběrateli 
6. Skeny realizovaných plateb – subjekt, hodnota odběru, doba, hodnota úhrady a den úhrady 
7. Seznam odběratelů se kterými nebyly uzavřeny smlouvy, byl zjištěn např. odběr „na černo“. 
8. Sken dokladů, na jejichž základě bylo využití el. zdrojů povoleno (směrnice, interní opatření apod.). 

 
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 v tomto případě dokumenty nemohou být 
uspořádány tak, aby požadované informace byly jednoduchým způsobem vygenerovány. Časově 
náročná je i anonymizace dokumentů, kterou proto lze započítat do mimořádně rozsáhlého 
vyhledání informací alespoň zčásti. Požadavek ze žádosti, členěný do 8 bodů, zjevně přesahuje 
běžné žádosti o informace, které mohou být vyřízeny např. vyhledáním a odesláním jednoho 
požadovaného dokumentu. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) 
InfZ ) vydal Národní památkový ústav pod čj. NPU-310/34568/2015 s účinností ode dne 1. 1. 2015. 
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 vyhledal Vámi požadované informace, resp. provedl kvalifikovaný odhad 
počtu dokumentů a stran a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady 
spolu se způsobem jejího výpočtu: 
 
52 x vyhledání, skenování, anonymizování.... 52 x 20 min = 1040 min 
23 x vyhledání, skenování.......23 x 15 min = 345 min 
2 x vyhledání v archivu ÚPS Loket 2014, skenování .... 2 x 40 min = 80 min 
 
Celkem 1465 min = 24,4 hod  
 
Úhradu nákladů v celkové výši 24,4 x 270 = 6 588 Kč proveďte bankovním převodem na účet 
č. 60039011/0710, vedený u České národní banky pod variabilním symbolem 1003870320. 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, maximálně ve lhůtě, 
prodloužené o 5 pracovních dnů,  a to v souladu s ust. § 14 odst. 7 písm. a) a b) InfZ. Děkujeme 

za pochopení. 
 
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). Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení 
požadované částky. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 
bez příloh 


