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Národní památkový ústav, IČ 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
jednající Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou, vydává tímto ve smyslu § 15 odst. 
1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím toto:  
 

ROZHODNUTÍ 

č. j. NPU-310/4050/2023 
 o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ze dne 12. 1. 2023 podle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím,  
která spočívá v požadavku odpovědi na dotaz ohledně úpravy děl výtvarného umění fixačními 
materiály. 
 

Odůvodnění: 

Zaslaná žádost obsahovala dotaz následujícího znění: v případě, že se při pozdějším restaurování díla 
výtvarného umění restaurátorem nebo samotným autorem tohoto díla výtvarného umění nebo v 
průběhu životnosti tohoto díla výtvarného umění některým z jeho majitelů použije nějaký finální lak 
nebo jiný finální nátěr nebo přípravek pro fixaci či konzervaci malby, který se z přední strany, nebo i 
ze zadní strany nanese na dílo výtvarného umění, kterým je malba na papíře nebo malba na plátně, 
penetruje takovýto vrchní finální lak či jiný přípravek, kterým takto může být obraz opatřen, celým 
obrazem až do podkladu (papír / plátno) nebo zda zůstává pouze na povrchu. 
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se 
povinnost poskytovat informace netýká dotazů názory a na vytváření nových informací. Dotaz je 
navíc formulován velmi nekonkrétně a není na něj možné odpovědět.  

Poučení: 
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 Praze dne 
 
 
 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 


