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Váš dopis čj. / ze dne:   
Naše čj.: NPU-310/2566/2023 

Vyřizuje: Angelisová 
Spisový znak: 186 
 
Praha 8.2.2023 

 

 

Žádost o informace  

vyřízení žádosti 
 
 

Vážený pane, 
 
reaguji tímto na Vaši žádost ze dne 9. 1. 2023 o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 
V návaznosti na naše osobní jednání dne 6. 1. 2023 došlo kromě vysvětlení všech souvislostí a 
procesů při správě svěřeného majetku k upřesnění Vaší žádosti následujícím způsobem: 
Ve své žádosti žádáte k následujícím památkovým objektům: 
1. zámek Bučovice (kat. číslo: 1000147897, rejst. č. ÚSKP 281 - Zámek Bučovice), 
2. zámek Konopiště (kat. číslo: 1000128860, rejst. č. ÚSKP 237 - Zámek Konopiště), 
3. zámek Lednice (kat. číslo: 1000159057, rejst. č. ÚSKP 216 - Zámek Lednice), 
4. hrad Šternberk (kat. číslo: 1000150729, rejst. č. ÚSKP 286 - Hrad Šternberk), 
5. zámek Valtice (kat. číslo: 1000140198, rejst. č. ÚSKP 217 - Zámek Valtice), 
6. zámek Velké Losiny (kat. číslo: 1000158002, rejst. č. ÚSKP 229 - Zámek Velké Losiny), 
dále souhrnně jen „Památky“, přičemž u každé položky je daný objekt míněn včetně majetkově 
souvisejících zahrad, parků a budov, o zpřístupnění následujících informací a dokumentů za jednotlivé 
roky v uvedených obdobích: 
1. výroční zprávy Památek za období 2006 až 2021, popř. obsahově ekvivalentní dokumenty; 
2. zjednodušené výsledky hospodaření Památek, popř. zjednodušené výkazy zisku a ztrát Památek; 
3. rozpad výnosů Památek za období 2013 až 2022; 
4. rozpad provozních nákladů Památek za období 2013 až 2022; 
5. rozpad plánovaných investičních akcí u Památek za období 2013 až 2022; 
6. rozpad skutečně realizovaných investičních akcí u Památek za období 2006 až 2022; 
7. výhled výnosů a nákladů u Památek po roce 2022; 
8. výhled investic souvisejících s Památkami po roce 2022; 
9. zprávy technického stavu (technické pasporty) Památek za období 2006 až 2022; 
10. evidence závad, poruch a vad Památek za období 2006 až 2022. 
 
 
Národní památkový ústav (NPÚ) jako povinný subjekt tímto potvrzuje přijetí úhrady nákladů za 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve výši 9.000,- Kč, ke které jsme Vás vyzvali přípisem ze 
dne 2. 2. 2023.  



 

Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 

 
2/3 

Povinný subjekt tímto vyřizuje Vaši žádost takto: 
 
 Ad 1)  výroční zprávy Památek za období 2006 až 2021, popř. obsahově ekvivalentní dokumenty 
 
NPÚ vydává výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti jednou ročně za celé NPÚ, nikoli za 
jednotlivé památkové objekty. Tyto výroční zprávy jsou uvedeny na webových stránkách NPÚ  pod 
odkazem https://www.npu.cz/vyrocni-zpravy. Tuto část Vaší žádosti tedy vyřizuji odkazem na 
zveřejněnou informaci. 
 
Ad 2) zjednodušené výsledky hospodaření Památek, popř. zjednodušené výkazy zisku a ztrát Památek; 
Ad 3) rozpad výnosů Památek za období 2013 až 2022; 
Ad 4) rozpad provozních nákladů Památek za období 2013 až 2022; 
 
 V příloze zasílám ke každému památkovému objektu průběžnou výsledovku ve vymezeném období. 
 
Ad 5) rozpad plánovaných investičních akcí u Památek za období 2013 až 2022; 
Ad 6) rozpad skutečně realizovaných investičních akcí u Památek za období 2006 až 2022; 
Ad 8)  výhled investic souvisejících s Památkami po roce 2022; 
  
V příloze zasílám seznam plánovaných a realizovaných investičních akcí na dotčených památkových 
objektech ve vymezeném období. 
 
Ad 7)  výhled výnosů a nákladů u Památek po roce 2022; 
 
Plán na rok 2023 vychází z výnosů na úrovni skutečnosti za rok 2022. Náklady za rok 2023 očekáváme 
rovněž ve stejné výši jako v roce 2022 zvýšené pouze o průměrnou míru inflace v závislosti na 
případném rozhodnutí o zvýšení příspěvku na provoz ze strany Ministerstva kultury jako zřizovatele 
NPÚ. 
 
Ad 9) zprávy technického stavu (technické pasporty) Památek za období 2006 až 2022; 
 
Tuto informaci nemá NPÚ k dispozici, žádost tak bude v této části odmítnuta (viz příloha) 
 
 
Ad 10) evidence závad, poruch a vad Památek za období 2006 až 2022 
 
Tuto informaci (resp. takovou evidenci) NPÚ nemá k dispozici, žádost tak bude v této části 
odmítnuta (viz příloha). 
 
 
V návaznosti na naši dohodu na ústním jednání dne 6. 1. 2023 Vám navíc v příloze zasíláme přehled 
návštěvnosti vybraných památkových objektů v letech 2013 – 2022.  
  
S pozdravem 
 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka  
Národního památkového ústavu  
 

https://www.npu.cz/vyrocni-zpravy
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Přílohy (počet svazků) 
Dle textu 


