
Pokud hodláte požádat o nějakou informaci na základě zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, přinášíme vám stručný návod na to, jak si 
počínat.

Obecné zásady

1. Národní památkový ústav je podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, právnickou osobou, která na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
vykonává v oblasti veřejné správy mimo jiné působnost vztahující se nepřímo k životnímu 
prostředí.

2. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, pokud žádá o zpřístupnění informace o životním 
prostředí. Každý má právo nahlížet do listin a pořizovat si z nich výpisy nebo opisy. Každý má 
rovněž právo, je-li to provozně možné, na pořízení kopií listin.

3. NPÚ je oprávněn podmiňovat poskytnutí informace zaplacením úhrady.

4. Žádost je nejlepší podat na elektronickou adresu epodatelna@npu.cz nebo datovou schránkou, 
případně na adresu Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana; rovněž je možné
osobně ji odevzdat v podatelně na téže adrese. Žádost lze podat také telefonicky či ústně; 
u žádosti podané tímto způsobem je Národní památkový ústav oprávněn požadovat písemné
doplnění.

5. Informace se zpřístupňují v pracovní době NPÚ, případně ve zvlášť stanovených úředních 
hodinách. 

Náležitosti žádosti

1. Z žádosti musí být zřejmé, čeho se má informace týkat, a musí být patrno, kdo ji podal. Žádost není 
nutné odůvodňovat.

2. Žadatel musí být identifikován, a to fyzická osoba jménem, příjmením, adresou a datem narození, 
právnická osoba názvem, IČO a sídlem a údajem, kdo právnickou osobu zastupuje a na základě 
jakého právního titulu.

3. Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž má být použito při zpřístupnění 
informace. Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho 
cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat.

Vyřízení žádosti

1. Žádost je vyřízena podle obsahu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

2. Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, může povinný subjekt lhůtu prodloužit, nejvýše však do 60 dnů. 
O takových okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel vyrozuměn. 

3. Pokud žadatel neurčí formu nebo způsob zpřístupnění informace, případně jich nelze ze závažných 
důvodů využít, zvolí se způsob a forma zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti 
o zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem.

4. V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení 



žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen tuto žádost nejpozději do 15 dnů 
upřesnit. Pokud žadatel do 15 dnů od doručení výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, má 
se za to, že od své žádosti upustil.

5. V případě, že je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici, 
sdělí žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu 
poskytnout. Pokud je povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou 
informaci k dispozici, postoupí mu žádost a uvědomí o tom žadatele.

6. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt nejpozději do 15 
dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné 
informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji 
poskytne.

7. V souvislosti s poskytováním informací je povinný subjekt oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů 
spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací žadateli. 
Poskytnutí informace je pak zaplacením požadované úhrady podmíněno.

8. Pokud povinný subjekt žádosti o zpřístupnění informace, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom 
rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Rozhodnutí se nevydává v případě anonymní 
žádosti, nebo pokud žadatel nedoplnil svou žádost, ač k tomu byl řádně a včas vyzván.

Opravné prostředky

1. Proti rozhodnutí NPÚ o odepření zpřístupnění informace lze podat ve lhůtě do 15 dnů od jeho 
doručení žadateli odvolání, a to podle poučení obsaženého v rozhodnutí, podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád.

2. Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace je po vyčerpání řádných opravných prostředků 
přezkoumatelné podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.




