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Žadatel: 

  
  

       
 

 
V Praze dne 11. července 2022 

č. j. SPH 1182/2022 
 

 

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

Vážený pane  
 

dne 4. července 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 

výstavy „ALPHONSE MUCHA e-MOTION“ pořádané v Jízdárně Pražského hradu. 

 

Správa Pražského hradu poskytuje žadateli následující informace: 

K bodu 1) - kdo je pořadatel výstavy: 

Pořadatelem výstavy je společnost BigMedia, spol s r.o. Projekt zajišťuje kromě společnosti 

BigMedia spol. s r.o. také firma Muchalogy s.r.o. a Nadační fond Richarda Fuxy. 
 

K bodu 2) - v jakém termínu výstava proběhne: 

Sjednaný termín uskutečnění výstavy je v době od 15.6. 2022 do 15. 9. 2022. 
 

K bodu 3) - od kdy byla výstava plánována: 

O konání výstavy v Jízdárně Pražského hradu začala Správa Pražského hradu jednat na základě 

žádosti o pronájmu prostor Jízdárny Pražského hradu, kterou SPH obdržela od Nadačního fondu 

Richarda Fuxy a společnosti BigMedia, spol. s r.o. dne 4. 5. 2022. 
 

K bodu 4) - od kdy byla výstava propagována: 

Propagaci výstavy zajišťuje její pořadatel, nikoli Správa Pražského hradu. Informace o této 

http://www.hrad.cz/
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výstavě jsou však poskytnuty rovněž na webových stránkách Pražského hradu. Odkaz Vám 

zasíláme níže: 

 https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/alphonse-mucha-e-motion-12330#from-list 
 

K bodu 5) - jaká smlouva byla uzavřena za účelem pořádání výstavy: 

Správa Pražského hradu uzavřela se společností BigMedia, spol. s r.o. smlouvu o nájmu 

prostoru v Jízdárně Pražského hradu, evidovanou pod č.j. SPH 858/2022. Tato smlouva byla 

zveřejněna v registru smluv. Odkaz na ni Vám zasíláme níže: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20593735?backlink=m5yq6 
 

K bodu 6) - kdo je smluvními stranami smlouvy uzavřené za účelem pořádání výstavy: 

Smluvními stranami ve smlouvě č.j. SPH 858/2022 jsou: 

- na straně pronajímatele Správa Pražského hradu; 

- na straně nájemce BigMedia, spol. s r.o. 
 

K bodu 7) - jaké jsou smluvní podmínky smlouvy uzavřené za účelem pořádání výstavy: 

Smluvní podmínky obsažené ve smlouvě č.j. SPH 858/2022 naleznete v odkazu uvedeném 

v bodě 5) této poskytnuté informace. 
 

K bodu 8) - jaké náklady jsou spojené s pořádáním výstavy: 

Správa Pražského hradu nemá s pořádáním výstavy projektu iMUCHA „ALPHONSE MUCHA 

e-MOTION“ žádné náklady, neboť tyto náklady jdou za pořadatelem výstavy. 
 

 

 

S pozdravem 

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