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Mgr. Dana Schlaichertová 

vedoucí Samostatného oddělení muzeí 
 
 

V Praze dne 17.8.2020 
Č. j.: MK 50779/2020 SOM 

 
 

R o z h o d n u t í 
 

Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury jako nadřízený orgán Národní galerie 
v Praze přezkoumalo na základě ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 106/1999 Sb.“) a § 90 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), stížnost ze dne 30. 7. 2020 na vyřizování žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručenou Ministerstvu kultury dne 
3. 8. 2020, kterou podal žadatel Kverulant.org, o.p.s. proti rozhodnutí Národní galerie v Praze Č. 
j. NG 1325/2020 ze dne 29. 7. 2020, jež bylo doručeno žadateli dne 30. 7. 2020 (dále též 
„napadené rozhodnutí“). Stížnost se týká požadavku Národní galerie v Praze (dále jen jako 
„NGP“) na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, které žadatel požadoval 
v dopise ze dne 22. 7. 2020, a to sdělení nákladů na interní a externí právní služby v období 
od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2020. 
 
                Ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je účastníkem řízení o odvolání 
žadatel.  
 
                Podle § 16a odst. 7 písmene a) zákona č. 106/1999 Sb. a § 90 odst. 5 správního řádu 
samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury rozhodlo  
 

n á s l e d o v n ě : 
 

s t í ž n o s t   s e   z a m í t á 

a stížností napadené rozhodnutí Národní galerie v Praze 
Č. j.  NG 1325/2020  ze dne 29. 7. 2020 

s e   p o t v r z u j e . 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Ze správního spisu byly zjištěny následující podstatné skutečnosti: 

 
Národní galerie v Praze obdržela dne 22. července žádost o poskytnutí informací  



týkající se interních a externích právních a obdobných právních služeb jako například 
administrování výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v období 
od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2020.  
 
Konkrétně: 

1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci 
povinného povinnému a to rozčleněné na jednotlivé roky. 
 

2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby 
poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleněné na jednotlivé roky. 

 
3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytované 

dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. IČ28468414 a to rozčleněné na 
jednotlivé roky. 

 
Výše uvedené žádosti bylo částečně vyhověno dopisem ze dne 29. července 2020 Č. j. 

NG 1325/2020, tj. sdělením týkajícím se využití služeb ROWAN LEGAL, advokátní kancelář 
s.r.o., včetně odkazu na konkrétní smlouvu i sdělením výše celkové uhrazené částky za tyto 
služby. Ve zbývající části, tj. žádosti žadatele o všech ostatních interních a externích nákladech 
v rozhodném období, byla stanovena úhrada nákladů dle sazebníku zveřejněného na webu NGP 
– viz zde: https://ngp-prod.brainz.cz/storage/1387/sazebnik-uhrady-dle-zakona106-1999.pdf. 
Toto rozhodnutí Národní Galerie v Praze, zdůvodnila vypočítáním předpokládaného rozsahu 
prací na vyhledání požadovaných informací. Rozsah stanovila NGP na 9 hodin, z toho příprava 
vyčíslení interních nákladů na poskytování právních služeb jednotlivými zaměstnanci NGP byla 
odhadnutá na 4 hodiny a příprava vyčíslení nákladů za právní služby poskytované externími 
dodavateli na 5 hodin. Náročnost vyhledání informací zdůvodnila NGP zejména tím, že došlo 
v daném období k výměně zaměstnanců právního oddělení a referátu veřejných zakázek, 
pracovníků personálního oddělení a také ke kompletní obměně finančního odboru. S ohledem, na 
skutečnost, že 1 hodina vyhledávání stojí 220 Kč, byla stanovena předpokládaná celková částka 
na 2 200 a stanovení výše zálohové faktury na 1 980,- Kč. 

Žadatel proti výše uvedené částce podal dne 30. 7. 2020 stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) 
zákona o svobodném přístupu k informacím, které bylo adresováno a doručeno Národní galerii v 
Praze. Ve stanovené lhůtě, dle § 16a odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. 3. 
srpna 2020, Národní galerie v Praze předložila Samostatnému oddělení muzeí Ministerstva 
kultury jako odvolacímu orgánu dopisem Č. j. NG 1348/2020 ze dne 31. července 2020 stížnost 
žadatele na vyřizování žádosti ze dne 30. 7. 2020 spolu s dopisem potvrzujícím trvání požadavku 
na úhradu nákladů za vyhledání požadovaných informací a potvrzením rozhodnutí Národní 
galerie v Praze Č. j. 1325/2020 ze dne 29. 7. 2020. 

Ve svém stanovisku ke stížnosti žadatele Č. j. NG 1348/2020 ze dne 31. 7. 2020 uvedla 
Národní galerie v Praze, že před vydáním rozhodnutí o výši částky byly dotčené útvary požádány 
o jejich odhad předpokládaného času k vypracování požadovaných informací. Na základě těchto 
informací byla stanovena částka dle Sazebníku úhrad za poskytování informací zveřejněného na 
webu NGP, která byla sdělena žadateli Kverulant.org, o.p.s. dopisem Č. j. NG 1325/2020 ze dne 
29. 7. 2020. 

Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury posoudilo rozhodnutí Národní galerie 
v Praze Č. j. NG 1208/2020  ze dne 9. července 2020 a stížnost žadatele ze dne 29. července 

https://ngp-prod.brainz.cz/storage/1387/sazebnik-uhrady-dle-zakona106-1999.pdf


2020 a rozhodlo, že stížnosti nelze vyhovět a to z důvodu, že výše uvedené rozhodnutí o výši 
úhrady je v souladu s vnitřním předpisem a z předložených podkladů je zřejmé, že byla 
ověřována časová náročnost pro vyhledání požadovaných informací, které nejsou všechny 
dostupné centrálně. 

 S ohledem na výše uvedené odvolací orgán dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí 
Národní galerie v Praze Č. j. NG 1325/2020 ze dne 29. 7. 2020 bylo vydáno v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb. a správním řádem a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.  

 
 

P o u č e n í : 

 
Toto rozhodnutí je dle ustanovení § 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., § 91 odst. 1 a § 

152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, konečné a  n e l z e  se proti němu dále odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:           Mgr. Dana Schlaichertová 
Tereza Habartová                                                             vedoucí Samostatného oddělení muzeí 
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