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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ředitelka NPÚ smetla ze stolu výzvu ministryně kultury  
 
Praha, 24. července 2012  
 
Před týdnem jsme zveřejnili dokumenty dokládající protizákonné jednání NPÚ, který v osobě 
generální ředitelky Naděždy Goryczkové odmítá odborné veřejnosti poskytnout podkladové 
materiály k připravované restrukturalizaci NPÚ. A to i přesto, že původní rozhodnutí NPÚ o 
neposkytnutí informací ministerstvo kultury zrušilo a nařídilo vydání rozhodnutí nového - v souladu 
s příslušnými zákony. Více zde: 
http://www.asorkd.cz/stanoviska/k-restrukturalizaci-npu/  
 
ASORKD následně zveřejnila na svém webu základní podkladové materiály NPÚ, za což chce 
ředitelka Goryczková památkovou asociaci žalovat. 
http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2012/06/TZ-NPÚ-žaluje-ASORKD.pdf  
 
Památkové asociaci ASORKD byla doručena kopie dopisu, který byl adresován generální ředitelce 
NPÚ Naděždě Goryczkové. Autorkou je sama ministryně kultury Alena Hanáková. Ta v dopise 
z 26. června 2012 mj. píše: „Zdůrazňuji, že restrukturalizaci Národního památkového ústavu 
považuji za otevřený proces, který bude trvale transparentní a i nadále široce diskutován 
s odbornou veřejností.“ 
Dopis ministryně si můžete přečíst zde: 
http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2012/06/Ministryně-píše-Goryczkové.pdf  
 
Z posledního rozhodnutí NPÚ o neposkytnutí informací o restrukturalizaci NPÚ je zřejmé, že 
ředitelka Goryczková smetla dopis ministryně kultury Hanákové ze stolu. V ten samý den totiž 
generální ředitelka Goryczková nařízení nadřízeného orgánu nerespektovala a žádost o poskytnutí 
informací opět zamítla. 
http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2012/06/odmítnutíSPPP2.pdf  
 
„Ten dopis je měsíc starý, přesto máme z územních pracovišť i ze strany odborů informace, že 
ředitelka Goryczková i nadále odmítá zaměstnancům poskytnout jakékoliv podkladové materiály. 
Paní ministryně Alena Hanáková by již skutečně měla zasáhnout. Je neuvěřitelné, jak 
netransparentně si instituce placená z našich daní počíná a z výzev svého nadřízeného si nic nedělá. 
Všude jinde by byl takový manažer, jakým je Naděžda Goryczková, okamžitě odvolán,“ řekl Martin 
J. Kadrman, viceprezident ASORKD. 
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