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V Praze dne 9. 7. 2020
Č.j. NG 1127/2020
Vyřizuje:
Vážený pane doktore,
na základě usnesení Ministerstva kultury č.j. MK 41422/2020 SOM ze dne 24.6.2020 o uplatnění
opatření proti nečinnosti Národní galerie v Praze ve věci Vámi podané žádosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen jako „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), Vám sdělujeme následující:
Otázka č. 1:
V souvislosti s nadživotním aktem MgA. Kateřiny Olivové umístěným ve výstavě Ceny Jindřicha
Chalupeckého zmiňujete, že byl umístěn „přes výslovné protesty zaměstnanců NGP“ a objevily
se „časté stížnosti návštěvníků a partnerů NGP.“ Požaduji tedy seznam zaměstnanců NGP a
partnerů NGP, kteří protestovali, resp. podávali stížnosti. Chápu, že v případě zaměstnanců
vzhledem k zákonům a GDPR nemůžete uvést jména, ale zajímají mne pracovní
pozice/pracovní zařazení. Jistě chápete, že pokud si stěžovali kustodi nebo pokladní, nemá to
příliš velkou relevanci. V případě partnerů žádám o názvy subjektů. Pokud nemůžete některé,
nebo obě tvrzení doložit, žádám, abyste tak výslovně uvedla.
Odpověď č. 1:
Pracovní pozice/pracovní zařazení zaměstnanců, kteří projevili nesouhlas s formou umístění
nadživotního aktu MgA. Kateřiny Olivové jsou následující:



pracovníci tehdejší Sekce prezentace, marketingu a komunikace, a
pracovníci tehdejší Sekce ekonomicko-provozní.

V případě partnerů není možné poskytnout jejich názvy, neboť se jednalo o fyzické osoby,
jejichž jméno a příjmení, či jiné informace vedoucí k jejich identifikaci, se v souladu
s ustanovením § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytují. O odmítnutí této
části Vaší žádosti bude v souladu s ustanovením § 15 zákona o svobodném přístupu k
informacím vyhotoveno samostatné rozhodnutí.

Otázka č. 2:
Vzhledem k výše uvedenému Vás současně žádám o celé znění Vaší zprávy garanční radě
NGP, včetně hlavičky a podpisu, v případě, že šlo o e-mail, žádám o kopii e-mailu včetně data
a času odeslání, adresy, z níž byl odeslán, a podpisu, tzv. „zápatí“.
Odpověď č. 2:
Této části Vaší žádosti není možné vyhovět z tzv. faktického důvodu neexistence této
informace. O odmítnutí této části Vaší žádosti bude v souladu s ustanovením § 15 zákona o
svobodném přístupu k informacím vyhotoveno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Ing. Alena Anne-Marie Nedoma
generální ředitelka
Národní galerie v Praze

Na vědomí: Ministerstvo kultury,
Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1

