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Příloha č. 1 směrnice č. XX/2020/NPÚ

Sazebník úhrad nákladů
v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů
čj. NPU-310/54296/2020

Národní památkový ústav se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 
Praha 1, IČO: 75032333, zastoupen Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou, jako 
povinný subjekt stanoví Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v režimu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“).

1. Národní památkový ústav je oprávněn podle § 17 odst. 3 InfZ požadovat úhradu nákladů, 
vzniklých v souvislosti s vyřizováním žádostí o informace. Výše úhrady nepřesahuje věcné 
náklady povinného subjektu a je písemně oznámena žadateli před poskytnutím informace, 
včetně oznámení, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

2. Žadatel je oprávněn podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ podat proti výši úhrady stížnost ve lhůtě do 
30 dnů od doručení odůvodněné výše úhrady. Stížnost lze podat na adresu povinného subjektu, 
a to buď elektronicky na adresu epodatelna@npu.cz, do datové schránky 2cy8h6t či písemně na 
adresu: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.

3. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady příslušnou částku nezaplatí, 
povinný subjekt žádost odloží. Lhůta 60 dnů neběží po dobu vyřizování stížnosti.

4. Jednotlivé položky úhrad nákladů jsou následující:
4.1. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace:

4.1.1. 360 Kč za hodinu práce odborného referenta.  
4.1.2. Za každých započatých 15 minut se účtuje úhrada poměrnou částkou.
4.1.3. Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním se rozumí práce odborného referenta přesahující 

dobu trvání 3 hodiny.
4.2. Náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace:

4.2.1. Černobílý tisk na běžný kancelářský papír jednostranný:
A4 2 Kč/ks
A3 4 Kč/ks

4.2.2.Barevný tisk na běžný kancelářský papír jednostranný:
A4 7 Kč/ks
A3 14 Kč/ks

4.2.3.Kopie na běžném kancelářském papíru:
z volných listů z vázaných listů
A4   9 Kč/ks A4 11 Kč/ks
A3   18 Kč/ks A3 22 Kč/ks

4.2.4. Sken
z volných listů z vázaných listů
A4 3 Kč/ks A4   7 Kč/ks
A3 6 Kč/ks A3 14 Kč/ks

                                                                     
4.3. CD nebo DVD - poplatek za přenos dat včetně poskytnutí nosiče – 40 Kč za ks.

V případě použití flash disku či jiného technického nosiče dat se k poplatku za přenos dat 
ve výši 25 Kč přičtou náklady ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
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5. Poštovné
Poštovné spojené s odesláním vyžádané informace se řídí platným ceníkem poštovních služeb 
a ostatních služeb poskytovatele poštovní přepravy.

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem 
se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje 
tohoto výtisku.

7. Osvobození od úhrady nákladů:
7.1. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace bez započtení poštovného jednomu žadateli 

na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace 
bezplatně.

7.2. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.

Sazebník nabývá účinnosti dne 1. srpna 2020.

Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s vyřizováním žádostí o informace doručených povinnému 
subjektu před účinností tohoto Sazebníku se určuje dle Sazebníku platného v době doručení příslušné 
žádosti o informace.

elektronicky podepsáno

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
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