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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane  
 

dne 27. června 2022 obdržela Správa Pražského hradu (dále také jen „SPH“) Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žádal jste o poskytnutí informace týkající se smlouvy 

o nájmu prostor Jízdárny Pražského hradu (evidované pod č.j. SPH 858/2022) uzavřené mezi 

SPH a BigMedia, spol. s r.o. 
 

Správa Pražského hradu Vám v příloze tohoto sdělení poskytuje materiály, na základě 

kterých byla uzavřena smlouva o nájmu prostor Jízdárny Pražského hradu, a to za účelem 

uskutečnění výstavy projektu iMUCHA v termínu od 15.6. 2022 do 15.9.2022. Jedná se o 

následující dokumenty: 

- žádost o pronájmu prostor Jízdárny Pražského hradu ze dne 4. 5. 2022, kterou SPH 

obdržela od Nadačního fondu Richarda Fuxy a společnosti BigMedia, spol. s r.o.; 

- vnitřní sdělení ředitele SPH ze dne 30. 5. 2022 pro Ing. Vratislava Mynáře, vedoucího 

Kanceláře prezidenta republiky; 

- stanovisko Odboru kultury SPH.  
 

Žádné další podklady (kromě obrazové prezentace projektu iMUCHA) k dané smlouvě 

SPH neeviduje. Realizace instalace předmětné výstavy byla odsouhlasena zřizovatelem SPH - 

Kanceláří prezidenta republika, SPH obdržela rovněž souhlas Odboru památkové péče KPR. 
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Cena nájmu se v těchto případech stanovuje individuálně vždy pro konkrétní akci, a to 

s přihlédnutím k očekávanému přínosu (nejen finančnímu), kterou bude předmětná akce, 

výstava či projekt mít pro Pražský hrad.  Multimediální výstava iMUCHA je unikátním 

projektem, jenž prezentuje významného českého umělce s mezinárodním ohlasem a zároveň 

odkazuje na poselství jeho děl vztahující se k historii českého národa a české státnosti, které 

k sídlu prezidenta neodmyslitelně patří (mj. prezentace Slovanské epopeje či vitrážové okno, 

jež A. Mucha vytvořil pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha). Výši nájmu proto SPH 

stanovila s přihlédnutím ke skutečnosti, že umístění výstavy iMUCHA v prostoru Jízdárny 

Pražského hradu bude obohacením nejen pro české, ale i zahraniční návštěvníky areálu 

Pražského hradu v období, kdy se teprve obnovuje návštěvnický provoz. Projekt iMUCHA 

zároveň považujeme za jeden z důležitých bodů programu v rámci českého předsednictví Rady 

EU směřující k propagaci a šíření české kultury v zahraničí. Celému projektu je navíc udělena 

záštita prezidenta republiky Miloše Zemana. 

 

Nad rámec shora uvedeného je třeba dodat, že nájem prostoru sám o sobě je maximálně 

deset až dvacet procent nákladů, které pořadatel v podobných případech skutečně má; je třeba 

připočítat rovněž autorské honoráře, licenční poplatky a především nákup fundusu – 

konstrukce, plátna, projektory, světla, propagace a v neposlední řadě i zajištění personálu pro 

provoz výstavy.  

 

 

Příloha č. 1 – dokumentace ke smlouvě č.j. SPH 858/2022  

 

S pozdravem 

 
 
 …………………………………….. 
                                                                                                  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 


