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Váš dopis čj. / ze dne: 18. 5. 2020 

Naše čj.: NPU-310/37408/2020 

Vyřizuje: Bláhová l. 147 
Spisový znak: 186. 
 
Praha 1. 6. 2020 

 

 

 

Vyřízení žádosti o informace 
 
 
 

Vážený pane inženýre, 
 
připojenými přílohami vyřizuji ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozd. předpisů, žádost o informace, která byla doručena generálnímu 
ředitelství NPÚ dne 18. 5. 2020 a v níž požadujete dokumenty, týkající se pronájmů veškerého 
majetku na objektu Státního zámku Valeč. 
 
K otázce č. 1, komu byly pronajaty pozemky v r. 2020 od 1. 1. 2020 do 18. 5. 2020 prostory Státního 
zámku Valeč, vč. pozemků, prostor, majetku, zařízení a vybavení, jsou připojeny v příloze dvě 
smlouvy. 
 
Smlouvy jsou zároveň vyřízením požadavku pod č. 2, prosím o zaslání ve skenu výše uvedeného 
seznamu. 
 
K požadavkům č. 3 a 4 – sken dokladů, které prokazují, kdy bylo o případný pronájem požádáno, 
a sken dokladů, které prokazují související vyjádření NPÚ (správy zámku) žadatelům, (kladná 
i záporná), sděluji, že tyto doklady neexistují. 
 
K otázce č. 5, sken právních dokladů u případných pronájmů (smlouvy, objednávky), je připojena 
smlouva v příloze. 
 
K požadavku č. 6, sken dokladů, které prokazují provedení případných plateb a jejich výše, data 
realizace, je připojen sken v příloze. 
 
K požadavku č. 7, sken dokladů, na jejichž základě byly pronájmy povoleny (směrnice, interní 
opatření apod.), je připojena v příloze příslušná směrnice. 
 
K požadavku č. 8, zahrnutí všech typů pronájmu majetku, prostor, pozemků. Jak dlouhodobý, tak 
také krátkodobý pronájem, je odkazováno na připojené přílohy. 
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K požadavku č. 9, do informace pronájmu zahrnout také pronájem zařízení a vybavení (tiskárna, 
stroje apod.), sděluje Národní památkový ústav, že žádné z příkladmo vyjmenovaných zařízení ani 
jiných nebylo v průběhu časově vymezené doby pronajato. 
 
Současně potvrzujeme přijetí dalších žádostí o informace, a to  

- doručené dne 22. 5. 2020, která byla zaevidována pod č. 38703 a týká se elektrické energie 
- doručené dne 26. 5. 2020 zaevidované pod č. 39519 (čerpání vody) 
- doručené dne 29. 5. 2020 a evidované pod č. 41173 (ubytování v prostorách státního 

zámku Valeč) 
 
Dalšími požadavky chcete získat celkový pohled na hospodaření zámku, dodržování platných 
směrnic a pravidel, získání přehledu o efektivitě hospodaření a možností porovnání zjištěných 
skutečností s reálnými výkazy a dalšími informacemi a dokládáte zájem o věci.  Je zřejmé, že 
ve Valči zároveň bydlíte, proto si Vám Národní památkový ústav dovoluje nabídnout nahlédnutí 
do požadovaných dokladů a vysvětlení v kanceláři správy státního zámku, i přesto, že úmysl 
nahlédnout v žádostech o informace nevyjadřujete. Tato možnost byla v minulosti zákonem 
o svobodném přístupu k informacím upravena a Váš odůvodněný požadavek lze chápat i jako 
nahlížení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, přičemž přístup 
k dokumentům Vám Národní památkový ústav, přestože není typický úřad či orgán, rozhodně 
nehodlá odpírat. 
 
V těchto souvislostech prosíme o vyjádření se k této možnosti efektivního vyřízení Vašich 
požadavků nahlédnutím, aby nemusely dokumenty být posílány přes generální ředitelství a Prahu 
zpět do Valče, byť se tak děje elektronickou cestou. Kontaktujte prosím elektronickou podatelnu 
NPÚ, či se dohodněte na zveřejněných kontaktech přímo s kastelánem zámku Valeč Ing. Tomášem 
Petrem příp. s vyřizující tohoto přípisu. Prosím co nejdříve, neboť lhůta pro vyřízení druhé žádosti 

o informace skončí koncem tohoto týdne a příprava vyřízení by již muselo být započata jak v místě 
ve Valči, tak i zde na generálním ředitelství. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků 1 elektronický) 
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