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Váš dopis čj. / ze dne:   
Naše čj.: NPU-310/19782/2023 

Vyřizuje: Angelisová 
Spisový znak: 186 
 
Praha 10.3.2023 

 

dotaz na provozování koní na SZ Krásný Dvůr 
 
 

Vážená paní, 
 
reaguji tímto na Váš e-mailový dotaz ze dne 6. 3. 2023 dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve kterém se ptáte, proč se Národní památkový ústav 
rozhodl odstranit koně ze zámku Krásný Dvůr a kam koně půjdou. 
Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v 
jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního.  
S odkazem na shora uvedené musím Vaši žádost o informaci odmítnout, neboť ohledně rozhodnutí, 
zda chov koní na zámku Krásný Dvůr zachovat či nikoli, dosud nebyly učiněny žádné úkony (zejména 
vydání rozhodnutí o nepotřebnosti) ve smyslu zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích. Proti tomuto odmítnutí Vaší žádosti lze podat ve smyslu § 16 odst. 
1 InfZ, ve lhůtě patnácti 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, 118 01 Praha 1 - Malá Strana. 
Jako doprovodnou informaci ve smyslu ust. § 3 odst. 6 InfZ si nicméně dovoluji uvést následující. 
Národní památkový ústav (NPÚ) průběžně vyhodnocuje všechny své činnosti z hlediska 
hospodárnosti, efektivity a účelnosti. To se týká zejména činností, které nejsou dle zákona a zřizovací 
listiny posláním NPÚ. Provozování koní mezi tyto hlavní činnosti nepatří. Hodnocení provozu koní 
probíhá již delší dobu. Minulé náročné („covidové“) roky, současná rozpočtová situace a výhled do 
dalších let vyžaduje nutnost jasně volit priority při péči o svěřené památkové objekty. Nejen na zámku 
v Krásném Dvoře je vidět, že bude nutné vynaložit nemalé prostředky na zachování samotné hmotné 
podstaty této památky a toto je prioritní úkol NPÚ. Provozování koní je možné zajistit i 
prostřednictvím jiného provozovatele. 
Jak je uvedeno výše, rozhodování o budoucnosti chovu koní na zámku Krásný Dvůr není ještě 
skončeno.  Chci Vás však ujistit, že zároveň hledáme cesty, aby koním byla i v budoucnu poskytována 
vhodná péče s ohledem na jejich zdravotní stav, věk a individuální potřeby.  
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka Národního památkového ústavu  


