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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Národní památkový ústav žene památkovou asociaci před 

soud 

 
Praha, 14. července 2012  

 

Památková asociace ASORKD je jednou z mnoha organizací, které vyjádřily ostrý nesouhlas 

s plánovanou restrukturalizací Národního památkového ústavu (NPÚ).  Ve svém stanovisku 

adresovaném předsedkyni sněmovního podvýboru pro kulturu Daně Filipi (ODS) mj. asociace 

uvedla: „Návrh předpokládá vznik přebujelého generálního  ředitelství NPÚ, jaké neodolalo  

zkoušce  času a bývalo do roku 1989 pod názvem Ústředí státní památkové péče prodlouženou 

rukou totalitní moci (po převratu zrušeno). Máme za to, že ideové jádro návrhu ustoupilo hmotným 

a partikulárním zájmům sobeckého ražení, jakými je koncentrace osobní moci a snaha byznysu 

výhledově zprivatizovat nejvýnosnější zrekonstruované památky a vyrábět v nich zábavu pro trh.“  

Celé stanovisko s celkem 28 argumenty, si můžete přečíst zde: http://www.asorkd.cz/wp-

content/uploads/2012/06/Snanovisko-k-restrukturalizaci-NP%C3%9A.pdf 

A právě toto stanovisko rozzuřilo generální ředitelku NPÚ Naděždu Goryczkovou natolik, že 

asociaci zaslala výzvu, ve které žádá omluvu za „neoprávněné zasažení do dobré pověsti NPÚ.“ 

Navíc musí do úterý 17. července odstranit z webu asorkd.cz veškeré dokumenty, které asociace 

v souvislosti s plánovanou restrukturalizací uveřejnila: http://www.asorkd.cz/stanoviska/k-

restrukturalizaci-npu/  

A co asociaci hrozí, pokud se NPÚ neomluví a uveřejněné stanovisko ze svého webu neodstraní? 

„NPÚ bude nucen domáhat se svých oprávněných nároků cestou soudního řízení. Zároveň sděluji, 

že NPÚ neuděluje Asociaci souhlas ke zveřejnění této výzvy,“ napsala do dopisu Naděžda 

Goryczková. 

Celou výzvu generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové si můžete přečíst zde: 

http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2012/06/Ultimativni-dopis-z-NPU.pdf 

Prezident ASORKD Pavel P. Ries však za stanoviskem památkové asociace stojí: „Vedení NPÚ 

rozdělilo v rámci svého zastoupení v regionech republiku na čtyři části. Na památky v Pardubicích 

budou dohlížet památkáři ze Sychrova, který je v Libereckém kraji. Obdobné to bude v Brně. Tam se 

pracoviště NPÚ také zruší a budou tam dojíždět zaměstnanci z Českých Budějovic. Pražští 

památkáři budou mít na starost i památky v Karlových Varech nebo v Ústí nad Labem. Z Kroměříže 

zase budou zaměstnanci NPÚ muset jezdit do Ostravy nebo Olomouce. Je zřejmé, že území přiřčená 

podle návrhu jednotlivým Územním odborným pracovištím jsou v příkrém rozporu s kulturní 

identitou dotčených regionů. Návrh je v příkrém rozporu také s novodobými regionálními, 
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památkářskými, vlastivědnými a badatelskými tradicemi. Nekoresponduje ani s rozmístěním 

archivních, dokumentačních a sbírkových fondů.“  

Viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman dodává: „Paní Goryczková je takový Pasquale v sukni. 

Tento italský podnikavec nás také žaluje za poškození dobrého jména i přesto, že si jej poškozuje 

sám. Národnímu památkovému ústavu stačí k poškození dobrého jména někteří jeho vlastní 

zaměstnanci: Ondřej Šefců nebo Karel Drhovský.“ 

Pozn.: Ondřej Šefců nijak nebránil devastaci Karlova mostu při jeho nedávné opravě. Karel Drhovský, který je bývalým ředitelem NPÚ v Plzni 

povolil Karlovarským minerálním vodám demolici historických památek v Kyselce včetně povolení vybudovat v lázeňském parku odstavné 

parkoviště pro kamiony a dnes je presentován jako jeden z nejlepších památkářů v západních Čechách. 

 

ASORKD: Nenecháme se výhružkami zastrašit 

Generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková si památkovou asociaci ASORKD zřejmě plete se 

svými zaměstnanci. ASORKD se nebudeme podvolovat žádným jejím ultimátům ani výhružkám, 

které možná platí na její podřízené. Mezi námi je totiž zásadní rozdíl. Zatímco Goryczková a stovky 

zaměstnanců NPÚ jsou zaměstnanci státu placenými z našich daní, my v ASORKD děláme svou 

práci zadarmo, každý máme své občanské zaměstnání a na státu jsme zcela nezávislí. Náš názor 

uvedený ve stanovisku k restrukturalizaci je opřen o názor zkušených památkářů a našich 

odborných poradců. 

Goryczková: Nepovoluji zveřejnit moji výzvu 

Skandální chování generální ředitelky Goryczkové dokládá již to, že výzvu, kterou asociaci sama 

zaslala, nepovoluje zveřejnit. „Myslím, že tohle už je na hranici její příčetnosti. Netransparentností, 

podivným utajováním dokumentů a samotnou restrukturalizaci, která je spíše velmi nebezpečnou 

snahou vnést chaos do památkové péče, by se měla zabývat osobně ministryně kultury,“ uvedl 

Kadrman. 

Vedoucí právního oddělení ASORKD JUDr. Petr Kužvart je připraven asociaci v soudním sporu 

zastupovat a k celé věci dodává: „Listina základních práv a svobod ve svém čl. 17 zakotvuje 

svobodu projevu a právo na informace a jejich šíření. Tato práva je možno omezit pouze zákonem. V 

případě připravované restrukturalizace NPÚ jde o státní instituci, jež je zčásti financována z našich 

daní. Projevit veřejně vlastní názor na uvedený záměr není možno považovat ze nepřípustné. 

Naopak. Záměr  restrukturalizace je kritizován nebo kriticky komentován řadou nezávislých 

institucí. Vedení NPÚ nepodniklo žádné kroky k utajení záměru a  vůbec nepoučilo adresáty o 

takové povinnosti. Záměr podle zákona vůbec utajit nelze. Kritika ASORKD je zdrcující, nicméně 

adekvátní, nepřekračuje nijak obecně sdílená pravidla slušnosti, nepaušalizuje, ale přibližuje rizika, 

jež restrukturalizace zahrnuje nebo může vyvolat. Dobré jméno NPÚ lze zachovat důslednou 

obranou veřejných zájmů na ochraně národního kulturního dědictví, a to bez snah o riskantní 

přeskupování organizačních struktur této instituce.“ 

Vedle ASORKD kritizuje plánovanou restrukturalizaci také Ústav památkové péče Fakulty 

architektury ČVUT v Praze, Český národní komitét ICOMOS, odborové organizace při NPÚ a 

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. Stanoviska zmíněných organizací ke stažení: 

http://www.asorkd.cz/stanoviska/k-restrukturalizaci-npu/ 
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Dá těmto organizacím Naděžda Goryczková také ultimátum a bude žádat omluvu, jinak půjdou před 

soud? 

 

Goryczková: Právo na informace nemáte 

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP) se podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím 4. května obrátilo na NPÚ s žádostí o zaslání materiálů, které jsou 

podkladem k restrukturalizaci NPÚ. http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2012/06/2012.05.04-

%C5%BE%C3%A1dost-SPPPP-o-informace.pdf 

O pět dní později, 9. května zaslala generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková rozhodnutí o 

odmítnutí poskytnutí informací k restrukturalizaci. http://www.asorkd.cz/wp-

content/uploads/2012/06/odm%C3%ADtnut%C3%AD.pdf    

Ministerstvo kultury: Právo na informace máte 

V zákonné lhůtě se SPPPP odvolalo k ministerstvu kultury, které je nadřízeným orgánem NPÚ. 12. 

června vydalo MKČR rozhodnutí, které odmítnutí poskytnutí informace NPÚ ruší a ukládá mu 

celou věc znovu projednat. http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2012/06/MK-

zru%C5%A1en%C3%AD-neposkytnut%C3%AD.pdf  

NPÚ: ministerstvo kultury nemá pravdu 

Na základě rozhodnutí MKČR ze dne 12. června měl NPÚ žádost SPPPP o poskytnutí informace 

znovu projednat a žádosti vyhovět. Jednateli sdružení SPPPP Davidu Otáhalovi však 26. června 

bylo doručeno opětovné zamítnutí žádosti. NPÚ v rozhodnutí sdělilo, že „rozhodnutí o 

restrukturalizaci dosud nebylo vydáno, a tím pádem všechny dokumenty, které se k tomuto 

rozhodnutí váží, jsou informacemi budoucími“ a navíc „požadovaná informace se sice pojmově 

vztahuje k působnosti povinného subjektu, avšak k jeho budoucímu uspořádání.“ Dne 11. července 

se na ministerstvo kultury s dalším odvoláním obrátilo SPPPP. V něm sdružení mj. uvádí: „Povinný 

subjekt tedy uvádí, že požadované informace dosud nebyly zveřejněny, což označuje za důvod pro 

to, aby nebyly poskytnuty, a zároveň tvrdí, že požadované informace už byly zčásti poskytnuty 

zveřejněním. Ke vnitřní rozporuplnosti těchto dvou tvrzení není třeba více dodávat.“ 

 

Prezident ASORKD Pavel P. Ries k poslednímu nepochopitelnému rozhodnutí NPÚ uvádí: „Pokud 

se zde jedná o budoucnost profesionálních pracovníků, tak je nešťastné, že o své budoucnosti 

nemají pracovníci právo nic vědět. Vzhledem k nepochopitelnému utajování koncepce 

restrukturalizace a hysterické reakci paní Goryczkové jsem přesvědčen, že naše obavy z realizace 

jejího plánu jsou na místě. “ 
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