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ROZHODNUTÍ 
 

čj. NPU-310/6935/2022 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské 
nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, statutárním 
zástupcem a generální ředitelkou,  

 

rozhoduje 
 

podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „InfZ“) 
 

o odmítnutí 
 

žádosti o informace, podané Ivanem J, Horní 37, Praha 3, doručené dne 25. 1. 2022, 
spočívající v požadavku na zaslání kopie stanoviska Národního památkového ústavu k návrhu 
přístavby a rekonstrukce národní kulturní památky „Invalidovna“ na adrese Sokolská 136/24, 186 00, 
Praha 8, 

podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a z důvodu, že požadovaná informace neexistuje. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 25. 1. 2022 podal Ivan J, Horní 37, Praha 3, prostřednictvím elektronické podatelny žádost o 
informace výše uvedeného obsahu. K obnově Invalidovny, národní kulturní památky na adrese 
Sokolovská 136/24, 186 00, Praha 8, a její dostavbě je v současné době dokončena studie, kterou 
vypracoval prof. Ing. arch. F H. Studie je předstupněm pro zpracování projektové dokumentace jak 
pro územní řízení, tak pro řízení o vydání stavebního povolení. Až po zahájení těchto řízení bude 
Národní památkový ústav požádán orgánem památkové péče o vypracování odborného vyjádření 
podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Národní 
památkový ústav se k návrhu přístavby a rekonstrukce národní kulturní památky Invalidovna, na 
adrese Sokolovská 136/24, 186 00, Praha 8, podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, nevyjadřoval. 
 
Ke dni podání žádosti obsah požadované informace není zaznamenán na hmotném nosiči a 
informace neexistuje.  
 
Informací se 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. Ze 
souvislostí a logiky věci plyne, že požadovaná informace jako neexistující nesplňuje kritéria, 
stanovená v § 3 odst. 3 InfZ a kladená na informaci. Požadavek, ani jeho část, není v době podání 
žádosti zaznamenán ve  smyslu citovaného ustanovení. 



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 

 
2/2 

 
 
 
 

 
 

P o u č e n í 
 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odvolání 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 162/3, Praha 1-Malá Strana, PSČ 118 01, či e-mailem na elektronickou 
podatelnu na adresu epodatelna@npu.cz . 
 
 
Praha dne 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
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