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Váš dopis čj. / ze dne: 8. 12. 2021  
Naše čj.: NPU-310/101771/2021 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186 
 
Praha  15.12.2021 

 

 

 

Vyřízení (opakované) žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 

Vážený pane doktore, 
 
k opakované žádosti o informace, která byla doručena Národnímu památkovému ústavu dne 8. 12. 
2021, sděluji následující: 
 
Žádost o informace, doručená dne 28. 11. 2021 tohoto znění: 

1. Jak byl seznam minerálů z r. 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. 

byla postupem podle § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, zkoumána a vyřízena dne 8. 12. 2021 vydáním rozhodnutí čj. NPU-
391/97898/2021, a to o neexistenci informace. Proti vydanému rozhodnutí jste se neodvolal, 
přestože obsahovalo řádné poučení.  
 
Současně jste byl prostřednictvím doprovodné informace zpraven o možnosti obrátit se pro získání 
informací na Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku, případně také na Zemský archiv v Opavě a 
také na zaměstnankyni Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži Mgr. 
Lanku Vaňkovou, Ph.D., která zastává pozici kurátorky sbírkových a mobiliárních fondů. 
 
Dne 8. 12. 2021 jste podal k témuž obsahu novou žádost o informace, kterou jste rozčlenil do pěti 
bodů: 
 

1. Existuje seznam sbírek na zámku Jánský Vrch ze 70.-80.let 20. století? Kde se dnes nachází? 
2. Je v tomto seznamu sbírek zámku Jánský Vrch ze 70.-80. let 20. století uveden seznam 

minerálů z roku 1814? Pod jakým evidenčním číslem byl veden? 
3. Byl seznam minerálů z r. 1814 převzat do Muzea Jesenicka nebo do Zemského archívu 

v Opavě? 
4. Nachází se seznam minerálů z r. 1814 v Muzeu Jesenicka nebo v Zemském archivu v Opavě? 
5. Byl seznam minerálů z r. 1814 vyřazen ze sbírek? Pokud ano, kdy, z jakého důvodu a kam 

byl předán? 
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Tato žádost o informace, obsahem de facto nepřesahující žádost o informace učiněnou dne 28. 11. 
2021, byla přezkoumána oddělením správy mobiliáře a zámeckých knihoven územní památkové 
správy v Kroměříž a k otázce 1. a 2. byly zjištěny následující skutečnosti: 
 
Sbírky zámku Jánský Vrch byly předány ČSSR Arcidiecézí olomouckou, a to na základě darovací 
smlouvy ze dne 6. 9. 1984. Se sbírkami a zámkem následně hospodařilo Vlastivědné muzeum 
v Šumperku, a poté Vlastivědné muzeum Jesenicka, nyní p. o. (příspěvková organizace zřízená a 
financovaná Olomouckým krajem, Zámecké náměstí 1, Jeseník, PSČ 790 01, IČ: 64095410, IDDS: 
xbnmakv).  
 
Teprve s účinností od 1. 1. 2002 byly mobilie a zámek Jánský vrch převedeny na specializované 
příspěvkové organizace státní památkové péče (tedy na Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Olomouci). Na základě interní delimitace od 1. 1. 2013 pak převzala zámek Jánský Vrch 
a mobiliární fond od územního odborného v Olomouci pracoviště územní památková správa 
v Kroměříži. 
 
Evidenci sbírek převzal Národní památkový ústav až od předchozího správce, tedy Vlastivědného 
muzea Jesenicka. K dispozici je soupis předávaného majetku dle darovací smlouvy z r. 1984, dále 
papírové evidenční karty převzaté od muzea, které kopírují soupis z darovací smlouvy. Tyto 
dokumenty byly podkladem pro evidenci sbírek v databázi Castis. 
 
Seznam minerálů z r. 1814 na zámku Jánský Vrch (sešitek) není uveden v žádné zmíněné 
dokumentaci, a tedy ani v databázi Castis. 
 
K otázce 3., 4. a 5. uvádíme, že Národnímu památkovému ústavu nemůže být z výše uvedených 
důvodů, spočívajících ve správě majetku, resp. příslušnosti hospodařit s ním a době předání sbírek, 
známo, ve které evidenci se předmětný sešitek formátu 9 x 5 cm obsahující 33 položek - seznam 
minerálů z r. 1814 nacházel v 90. letech (zda byl evidován ve Vlastivědném muzeu v Šumperku či ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka, nynějších p. o.), ani o jeho dalším pohybu.  
 
Odkazujeme Vás proto na bádání v muzeích a archivu, jak bylo doporučeno i v rámci vyřízení žádosti 
ze dne 28. 11. 2021. Bádat lze také u nynějšího Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 562/9, 779 
00 Olomouc, IDDS: hrtbnsr. Jedná se o obvyklý způsob při dohledávání archivních dokumentů. 
Proti způsobu vyřízení žádosti o informace lze podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost 
(s úspěchem výhradně tehdy, není-li část informace vůbec či zčásti vyřízena). Nadřízený orgán 
přezkoumává zejména nečinnost povinného subjektu. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
Přílohy (počet svazků) 

- bez příloh 


