
 

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

V Praze dne 26. dubna 2018 

č. j. SPH 1030/2018 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane, 

 

dne 12. dubna 2018 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), vztahující se k právnímu jednání mezi Správou Pražského hradu a společností 

UNIJOB s.r.o. v letech 2010 až 2017 (dále jako „předmětné období“). 

 

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 

 

Správa Pražského hradu uzavřela se společností UNIJOB s.r.o. v předmětném období níže 

uvedené rámcové smlouvy: 

- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců ze dne 14. února 2008, č. j. SPH 

397/2008. Tato smlouva byla uzavřena na základě nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku s názvem akce „Dočasné přidělení zaměstnanců“, která byla vyhlášena 

v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, pod č. j. SPH 2812/2007; 

- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců ze dne 7. února 2012, č. j. SPH 316/2012. 

Tato smlouva byla uzavřena na základě nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

s názvem akce „Dočasné přidělení zaměstnanců“, která byla vyhlášena v souladu s 

ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

pod č. j. SPH 1457/2011; 

- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců ze dne 1. dubna 2016, č. j. SPH 

785/2016. Tato smlouva byla uzavřena na základě nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku s názvem akce „Dočasné přidělení zaměstnanců“, která byla vyhlášena 

v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, pod č. j. SPH 2605/2015. 
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Správa Pražského hradu byla ve všech výše uvedených případech zastoupena svým ředitelem. 

Níže v tabulce poskytujeme seznam uhrazených částek v předmětném období.  

 

ROK ČÁSTKA V KČ VČETNĚ DPH 

2010 2 295 178,10 

2011 5 067 024,20 

2012 6 435 314,00 

2013 4 480 592,10 

2014 5 640 344,30 

2015 6 281 701,91 

2016 7 282 305,90 

2017 7 302 062,10 

SUMA 44 784 522,61 

 

 

S pozdravem, 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu  


