
 

Správa Pražského hradu 
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

 tel..: 224371111, www.hrad.cz 

 

 

V Praze dne 13. května 2015 

SPH 979/2015 

 

 

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 ze dne 30. dubna 2015 ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se 

k financování a managementu Zámku Lány Vám poskytujeme následující odpovědi 

(odpovědi jsou číslovány dle pořadí Vašich dotazů): 

 

 

ad 1 a 2. Ve věci nákladů a jejich pokrytí odkazujeme na naši odpověď ze dne 10. dubna 

2015, zejména odpověď pod bodem ad 3 – náklady jsou kryty vlastními výnosy a příspěvkem 

ze státního rozpočtu. Náklady jsou sledovány jednotně pro organizační útvar Správy 

Pražského hradu Odbor Lány, který působí jak v Lánech, tak na Pražském hradě. 

 

Z položených dotazů navíc není jasné, zda sledujete náklady na provoz zámku Lány – tj. 

jako budovy (tj. náklady na topení, vodu, elektřinu), či náklady v rámci organizační struktury 

Správy Pražského hradu, přičemž ale odkazujeme výše, že náklady jsou sledovány pro celý 

Odbor Lány. 

 

ad 3. Na zámku Lány pracuje v rámci Odboru Lány 47 zaměstnanců, z čehož 6 zaměstnanců 

pracuje v administrativě (ředitel Odboru Lány, vedoucí oddělení, asistent administrativy), 6 

zaměstnanců pracuje jako obsluha v prádelně (dělníci v prádelně, šička), 7 zaměstnanců 

vykonává řemeslné profese (elektrikář, zedníci, řidič SMV, truhlář, strojník-topič, řidič a 

opravář strojů a zařízení), úklid a obsluhu zajišťuje 7 zaměstnanců (kuchař, kuchařka-

uklízečka, uklízečka-servírka, uklízečky) a 21 zaměstnanců má na starosti péči o zahrady 

(zahradníci a zahradník-řidič). 

 

Uvedené počty zaměstnanců a skladba profesí se mohou v průběhu roku měnit v návaznosti 

na provozní potřeby Správy Pražského hradu. Jak už jsme uváděli v předchozí odpovědi ze 

dne 10. dubna 2015, Odbor Lány spravuje kromě zámku Lány a zámeckého parku i zahrady 

Pražského hradu, proto jsou zaměstnanci Správy Pražského hradu přidělovány dle charakteru 

a priority jednotlivých úkolů, které Správa Pražského hradu plní. 

 



2 

 

Nakupované činnosti v rámci celého Odboru Lány jsou nejčastěji opravy různého charakteru 

(servis závlahového systému, servis kotelen, servis hospodářské techniky, dendrologické 

průzkumy stromů a následné ošetření, opravy skleníků, malování) a další dle aktuálních 

potřeb odboru. 

 

Odbor Lány nezpracovává samostatně žádnou výroční zprávu své činnosti.  

 

S pozdravem 

  

 

 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu 


