
 

 
 

   

Národní galerie Praha zveřejňuje podle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, sazebník úhrad za poskytování informací. 

 

1. Za poskytování informací, vztahujících se k působnosti Národní galerie Praha, které 
nejsou veřejně přístupné, zaplatí žadatel Národní galerii Praha úhradu nákladů, 
spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením 
technických nosičů dat a odeslání informací ve výši:  

 220 Kč za každou započatou hodinu činnosti při vyhledávání a zpracování 
vyžádané informace pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně 
rozsáhlým vyhledáváním informací. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací se jedná tehdy, pokud čas nezbytný k vyhledání informace 
dosáhne nejméně dvou hodin.  

 Provozní a materiální náklady (cena vč. 

DPH):  

 výtisky (kopie)  
 1,30 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A4 

 2,20 Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A4  

 3 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A3  
 4 Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A3  

 obálky úřední  
 0,85 Kč/ks doručenka Národní galerie Praha  

 1,20 Kč/ks obálka formátu C5  
 2,20 Kč/ks obálka formátu B4  

 technické nosiče  
 20 Kč/ks nenahraný CD/DVD ROM  
 V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady 

stanoví ve výši jeho po pořizovací ceny.  
 Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané 

informace se stanoví dle skutečných nákladů dle platného ceníku 

poštovních služeb.  
2. Při podání žádosti o poskytnutí informace bude Národní galerie Praha požadovat od 

žadatele předem zaplatit zálohu na základě písemné výzvy k zaplacení (faktury) ve 

výši Národní galerií Praha předem žadateli oznámených předpokládaných nákladů: 

 v hotovosti v pokladně Národní galerie Praha  
 poštovní poukázkou na bankovní účet Národní galerie Praha 

nebo  
 převodem na bankovní účet Národní galerie Praha. 

 
Z oznámení o výši předpokládaných nákladů musí být zřejmé, na základě 
jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. 



 

 

 
Při písemném podání žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k 
zaplacení (faktury), zaslané žadateli Národní galerii Praha.  
Vyúčtování nákladů skutečně vynaložených na zpracování požadované informace, 
bude provedeno dle tohoto sazebníku, přičemž případný doplatek musí žadatel 
uhradit před vydáním informace a případný přeplatek bude žadateli vrácen. 

 

3. Bankovní spojení Národní galerie Praha pro úhrady za poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. je bankovní účet číslo 050008-0008839011/0710, variabilní 
symbol: rodné číslo (bez lomítka) příp. IČ.  

4. Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě 
požadovaných nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše 
požadované úhrady úhradu nezaplatí, Národní galerie Praha žádost odloží. 

 


