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Žádost - výzva k upřesnění žádosti o informace ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 
(dále jen InfZ) 

Vážený pane              , 

Národnímu památkovému ústavu (dále jen „NPÚ“) byla doručena dne 15. 10. 2020 žádost o informace, 
obsahující žádost o Poskytnutí spisové značky jednotlivých úkonů v záležitostech týkajících se zámku Brtnice 
učiněných jménem NPU Telč s uvedením data, jména a funkce osoby, která jej učinila. 

NPÚ je právnickou osobou – státní příspěvkovou organizací, nikoliv státním orgánem či orgánem územní 
samosprávy.  Z dikce § 2 InfZ je zřejmé, že je tímto (jako státní příspěvková organizace) povinným subjektem, 
pokud jde o poskytování informací. Je rovněž veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky. Pro svou 
činnost rovněž NPÚ potřebuje být zařazen v režimu orgánů veřejné správy (např. aby mohl přijímat a odesílat 
datové zprávy). 

Není však správním orgánem, nevede řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, proto nevede spisy tak, aby bylo možno veřejnosti umožnit nahlížení do spisu ve smyslu § 38 
správního řádu, resp. ve smyslu § 38 odst. 4 tohoto zákona pořídit kopie spisu nebo jeho části či dokonce 
poskytnout seznam spisových značek u jednotlivých úkonů v určité věci.  

NPÚ stanoví zásady pro odbornou správu dokumentů, došlých i vzniklých z činnosti NPÚ počínaje jejich 
vznikem, přejímáním, označováním, evidováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním a ukládáním dokumentů a 
postup při jejich vyřazování ve skartačním řízení ve svém interním předpise – spisovém řádu. Spisový řád je 
vydán v souladu s § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky ministerstva vnitra č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů. Písemná agenda NPÚ je evidována a vyřizována prostřednictvím 
elektronické spisové služby, ve které mají příchozí a odchozí dokumenty přiděleno číslo jednací (nikoli spisovou 
značku). 

Zaměstnanci NPÚ jako povinného subjektu ani nejsou úředníky tím méně jinými významnými osobami veřejně 
činnými, a proto není možné u jakékoliv věci, kterou se zabývají, poskytnout jejich jména, pozice a úkony, 
kterými se zabývají. 
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Vyzýváme Vás proto k upřesnění Vaší žádosti, např. o který konkrétní úkon a učiněný v jaké době se Vám jedná, 
aby mohl povinný subjekt tuto dílčí spisovou komunikaci nad rámec, daných zákonem č. 500/2004 Sb. a 
potažmo i informačním zákonem, vyhledat a poskytnout Vám o ní informace. 

Současně si dovolujeme upozornit, že nebude-li žádost ve stanovené době upřesněna, bude nucen NPÚ jako 
povinný subjekt rozhodnout o odmítnutí žádosti. 

Zároveň Vás informujeme, že žádost o informace je třeba podat ve smyslu § 14 odst. 3 InfZ na adresu 
elektronické podatelny povinného subjektu, která je zřízena, čili  epodatelna@npu.cz, nikoliv přímo řediteli 
NPÚ, územního odborného pracoviště v Telči na jeho e-mail. 

S pozdravem 

Mgr. Pavel Macků 
ředitel Národního památkového ústavu 
územního odborného pracoviště v Telči 

Přílohy (počet svazků) 
žádné 
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