
 

Správa Pražského hradu 
119 08 Praha 1 – Hrad 

 tel..: 224371111, www.hrad.cz 

 

 

V Praze dne 10. dubna 2015 

SPH 758/2015 

 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená paní, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke způsobu a financování 

Zámku Lány Vám poskytujeme následující informace (odpovědi jsou číslovány dle pořadí 

Vašich dotazů): 

 

ad 1. Správa Pražského hradu, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, má 

příslušnost hospodařit se Zámkem Lány a přilehlými nemovitostmi. V rámci organizační 

struktury Správy Pražského hradu spravuje areál Zámku Lány Odbor Lány, jehož část činnosti 

je i na Pražském hradě. V čele Odboru Lány stojí ředitel přímo podřízený řediteli Správy 

Pražského hradu. 

 

Odbor Lány je členěn na čtyři oddělení – Oddělení provozu (vedoucí oddělení, zaměstnanci 

vykonávající údržbu, obsluhu a úklid), Oddělení prádelen (vedoucí oddělení, šičky a 

pradleny), Oddělení skleníkového hospodářství (vedoucí oddělení, zahradníci, dekoratéři, 

zaměstnanci vykonávající údržbu) a Oddělení parků a zahrad (vedoucí oddělení, zahradníci a 

zaměstnanci vykonávající údržbu). Ekonomickou a správní agendu Odboru Lány vyřizují dva 

zaměstnanci přímo podřízení řediteli Odboru. 

 

ad 2. Odborné profese zabezpečované vlastními zaměstnanci jsou: zahradnické, 

dekoratérské práce, úklid a údržba Zámku Lány včetně přilehlého parku, provoz prádelny, 

obsluha při pobytu prezidenta republiky na Zámku Lány. 

 

ad 3. Správa Pražského hradu dostává na svou činnost příspěvek ze státního rozpočtu, který 

při vyrovnaném rozpočtu tvoří rozdíl plánovaných výnosů a plánovaných nákladů. Struktura 

výnosů a nákladů je sledována v účetním systému souladu s organizační strukturou Správy 

Pražského hradu.  

 

Náklady a výnosy Odboru Lány se dílem vztahují k zámku Lány, dílem k Pražskému hradu:  

 

1, Struktura nákladů souvisí s činností, jež odbor vykonává: 

 Spotřeba materiálu zahrnuje zejména zahradnický materiál, spotřební materiál, 

kancelářské potřeby, potraviny, květiny 
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 Energie 

 Stavební i nestavební opravy 

 Ostatní služby zahrnují zejména nájemné, odvoz odpadu a různé služby nemateriální 

povahy  

 Mzdové a související náklady 

 Daně a poplatky 

 Odpisy  

 Náklady na drobný dlouhodobý majetek 

 

2, Struktura výnosů souvisí s činností, jež odbor vykonává: 

 Prodej služeb, zejména vstupné, výnosy za praní prádla 

 Nájemné 

 Prodej květin 

 

3, Investiční výdaje související s pořízením či rekonstrukcí dlouhodobého majetku  

 Investiční výdaje 

 Rekonstrukce 

 Strojní vybavení 

 

ad 4. Zámek Lány slouží pro potřeby prezidenta republiky, dále je využíván pro 

reprezentační účely a setkávání na nejvyšší politické úrovni. Zámek není veřejnosti přístupný, 

s výjimkou zámeckého parku (v období od dubna do října každého roku), Palmového skleníku 

a kostela. Při výjimečných příležitostech je zámek zpřístupňován v rámci dnů otevřených 

dveří. 

 

ad 5. Výroční zpráva je zpracována pro Správu Pražského hradu jako organizaci, není naší 

povinností zpracovávat výroční zprávy samostatných organizačních útvarů. Dále odkazujeme 

na odpověď bod bodem 3. 

 

S pozdravem 

  

 

 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu 


