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

Vážený pane ,

dne 3. 3. 2023 jsme obdrželi  epodatelna@npu.cz Vaši žádost podle zákona  
106/1999 Sb. o svobodném  k informacím, ve    s následující žádostí 
o informace: „  žádám o poskytnutí: 1. Úplná kopie všech stanovisek NPU  
k fotovoltaickým elektrárnám v roce 2023“.

Na Vaši žádost lze  následující: 
NPÚ v  se  v roce 2023 k níže uvedeným žádostem o odborné  (poslední sloupec 
udává  stran odborného  

NPU-372/260/2023 Polná, U  1118 4
NPU-372/840/2023 Jihlava, Fibichova 17/951 6

NPU-372/7502/2023 Brtnice, Zašpitál 195 3
NPU-372/9439/2023  Na Potoce 78/29 2

NPU-372/11424/2023 Velký Dešov 27 6
NPU-372/11156/2023 Jimramov, Pavlovická 181 7
NPU-372/12153/2023  293 6
NPU-372/13464/2023  Fritzova 322 6
NPU-372/13640/2023 Velké  Zámecká 2017 4
NPU-372/15595/2023 Jihlava, Znojemská 54 10
NPU-372/16496/2023  Borová, Na Výsluní 322 6
NPU-372/16658/2023  Husova 386/10 2
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Vyhledání všech  se všemi  považujeme za  rozsáhlé vyhledávání 
informací dle odst. 1 § 17 zákona  106/1999 Sb., zákona o svobodném  k informacím. 

 rozsáhlost vyhledání informací  ve vyhledání celkem 12  jejich  
vyhodnocování a následná anonymizace osobních  Jak uvedeno, množství takovýchto  je 
12 o celkovém  stran 62. Zpracování jednoho spisu do anonymizované podoby bude 

 v  15 minut. Na celé zpracování všech  se všemi  bude proto 
kvalifikovaným odhadem  3 hodiny.

S ohledem na   Národního památkového ústavu, Sazebník úhrad  v souvislosti 
s poskytováním informací podle zákona  106/1999 Sb., o svobodném  k informacím, ve  

   NPU-310/54296/2020 budou  náklady v tomto rozsahu:

- 360,-  za hodinu práce odborného referenta (360,-  / 1 h. +   za každých 
 15 min 90,-  x 3 hodin = 1 080,- 

Tímto Vás proto žádáme o zaplacení  1.080,- . Vzhledem k rozsahu požadovaných  
nabízíme možnost vypálení a zaslání na CD/DVD s tím, že v takovém  by byla  
k celkové    40,- a poštovné 80,-. To znamená, že by bylo nutné uhradit  
(1.080,-  + 40,-  + 80,-  1.200,- . Sazebník je dostupný na webu NPÚ na 
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-
informace.

Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady, a to na   720008-
60039011/0710, variabilní symbol 19046. Jestliže úhradu do 60  ode dne  tohoto 
oznámení neprovedete, bude Vaše žádost o informace ve smyslu § 17 odst. 5 INfZ odložena.

K  žádosti bude podle kvalifikovaného odhadu  3 hodiny. Protože NPÚ není  
ani správní orgán, není na pracovišti   k  takto rozsáhlých žádostí. 
Z tohoto  bude Vaše žádost  bez  odkladu po uhrazení   
do 8 pracovních  po uhrazení 

Proti oznámení o výši úhrady  podat stížnost podle § 16a InfZ, a to do 30  od  
tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 InfZ) na adresu elektronické podatelny NPÚ, Územního odborného 

 v  O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo kultury (§ 16a odst. 4 InfZ). Po dobu 
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