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V Praze dne 23. července 2020 
č. j. SPH 1236/2020 

 

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

 

Vážený pane, 

 

dne 13. července 2020 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“), týkající se video reportáží zveřejněných na webových stránkách Pražského 

hradu. 

 

K Vaší žádosti k jednotlivým bodům poskytujeme následující informace: 

Správa Pražského hradu uzavřela smlouvu o dílo, č. j. SPH 2659/2019, se společností 

XTV, s.r.o., na základě které byla natočena videa:  

Rozhovor s Vladimírem Krulišem, ředitelem odboru protokolu KPR; 

Rozhovor s Rudolfem Jindrákem, ředitelem Odboru zahraničního KPR; 

Rozhovor s Magdalenou Elznicovou Mikeskovou, ředitelkou Muzea TGM; 

Rozhovor s Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem sbírek Pražského hradu. 

K těmto videím byly dne 19.2.2020 a 24.2.2020 Správou Pražského hradu poskytnuty 

informace dle zákona, a to jiným žadatelům (č. j. SPH 481/2020 a č. j. SPH 442/2020). 

Informace naleznete na webových stránkách  www.hrad.cz, v sekci Správy Pražského hradu. 

  

Ostatní videa zveřejněná na webových stránkách nejsou realizována prostřednictvím Správy 

Pražského hradu ani z titulu objednávky Správy Pražského hradu, a tedy Správa Pražského 

hradu Vám nemůže k těmto poskytnout požadované informace. Správa Pražského hradu nemá 

k reportážím nenatáčeným na základě smlouvy o dílo, č. j. SPH 2659/2019 žádný právní, tzn. 
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ani autorský, vztah. Jiná smlouva v souvislosti s uveřejněnými videi nebyla Správou 

Pražského hradu k dnešnímu dni uzavřena. Povolení ke vstupu do neveřejných prostor 

Pražského hradu v souvislosti s natáčením videí, nezhotovených na základě smlouvy o dílo, č. 

j. SPH 2659/2019, Správa Pražského hradu neudělila žádné.  

 

 

Zůstávám s pozdravem, 

 
  
 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 


