
 
 

 

Národní památkový ústav, IČ 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
jednající Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D., ředitelem NPÚ UOP v Olomouci vydává tímto ve smyslu § 15 
odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů toto: 
 

R O Z H O D N U T Í   
NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU 

č.j. NPU-391/97898/2021 
 

o odmítnutí žádosti XX, o poskytnutí informace ze dne 28. 11. 2021 podle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
spočívající v požadavku formulovaném žádostí o poskytnutí:  
 

1. Jak byl seznam minerálů z roku 1814 na zámku Janský Vrch veden v evidenci. Pod jakým číslem.  
2. Zda a kam byl tento sbírkový předmět převeden, jaký je o tom záznam v evidenci.    
3. Kde se nyní nachází.  
 

 
o d m í t á, 

z jiných faktických důvodů, než jsou uvedeny v §§ 7 – 11 InfZ, 
 

 a to pro neexistenci informací u povinného subjektu.  
 

O d ů v o d n ě n  í 
 

Národní památkový ústav obdržel žádost tazatele ve znění cit: „Dobrý den, žádám o informace v následující 
věci: Na státním zámku Jánský Vrch by se měl nacházet tento předmět: Sešitek formátu 9 x 5 cm obsahující 
33 položek - seznam minerálů s uvedením nalezišť, vyhotovený v roce 1814. Sešitek má název (překlad z 
němčiny) Jména a naleziště minerálů rakouského Slezska z panství Jánský Vrch. Vyhledal a sesbíral kustod 
c. k. přírodního kabinetu Schüch v roce 1814.  V roce 1973 tento předmět zmiňuje ve svém článku v 
časopise Severní Morava (viz sken článku v příloze) Dr. Gába, podle něhož seznam z roku 1814 zámeckému 
muzeu v Javorníku věnoval dr. Kruťa z Moravského muzea v Brně. Podle svědectví Dr. Gáby se v expozici 
zámku Jánský Vrch zmíněný seznam nacházel ještě v 90. letech 20. století. Dotázal jsme se na seznam 
přímo na zámku Jánský Vrch. Na e-mailem mi z Javorníku nikdo neodpověděl. Telefonickým dotazem u paní 
Bc. Danielové na zámku v Javorníku jsem zjistil, že tam seznam z roku 1814 již není. Paní Danielová neví, 
kam se dostal a řekla mi, že si to mám zjistit sám.  
Žádám o tyto informace: 
 
1. Jak byl seznam minerálů z roku 1814 na zámku Janský Vrch veden v evidenci. Pod jakým číslem.  
2. Zda a kam byl tento sbírkový předmět převeden, jaký je o tom záznam v evidenci.    
3. Kde se nyní nachází.“  
 
K uvedenému dotazu povinný subjekt provedl kontrolu svých evidenčních záznamů s následujícím 
výsledkem:  V evidenčním systému pro mobiliární fondy ve správě NPÚ, konkrétně pro zámek Jánský Vrch 
nebyl nalezen záznam o sešitku se seznamem minerálů. Dotazem na organizační jednotku – NPÚ ÚPS 
v Kroměříži, jež přímo vykonává správu tohoto státního majetku, bylo zjištěno, že se tento předmět na 
zámku nenachází ani samostatně - tedy mimo evidenci mobiliárního fondu.  
 
 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=97898&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001825671


                                      

Valdštejnské nám. 3,  118 01  Praha 1 - Malá Strana, P. O. BOX 84 

Tel: +420-257010111, Fax: +420-257531678 ,  E-mail: up@up.npu.cz , IČO: 75032333 

 

Jako doprovodnou informaci uvádíme: Do roku 1991 se na zámku Jánský Vrch nacházela mineralogická 
sbírka, která byla přenesena do Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku 
(https://www.muzeumjesenik.cz/). Zda byl tento sešitek součástí sbírky, není povinnému subjektu známo. 
Doporučujeme se obrátit na Muzeum Jesenicka v Jeseníku, případně také na Zemský archiv Opavě 
(https://www.archives.cz/web/), který spravuje mj. církevní fondy (zámek Jánský Vrch byl v majetku 
katolické církve až do roku 1984). Doporučujeme se obrátit se také na kurátorku sbírkových a mobiliárních 
fondů Mgr. Lenku Vaňkovou, Ph.D., NPÚ ÚPS KR, tel 724 663 815, mail: vankova.lenka@npu.cz, která může 
badateli pomoci s bádáním. Každopádně povinný subjekt doporučuje využít badatelský režim zjišťování 
informací, který v tomto případě může vést efektivněji k potřebným zjištěním. Režim zák. 106/1999 Sb. 
shledává povinný subjekt (zejm. z hlediska administrativy a formalizace), pro tento případ, nepřiléhavý. 
 
Na základě výše uvedeného povinný subjekt nemohl rozhodnout jinak, než poskytnutí informace 
rozhodnutím odmítnout, protože se u něho vyžádané informace fakticky nenacházejí. 
 

 
P o u č e n í 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení tohoto 
rozhodnutí, odvolání k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu jako 
povinného subjektu, a to na adresu jeho generálního ředitelství, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 - Malá 
Strana, PSČ 118 01. 
 
 

V Olomouci dne 8. prosince 2021 
 

                                     Mgr. František Chupík, Ph.D. 
                    ředitel NPÚ ÚOP v Olomouci 
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