V Praze dne 28. května 2018
č. j. SPH 1319/2018

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 21. května 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 panu Martinovi Nejedlému.
Konkrétně Vás zajímal(o):
1) seznam všech nemovitostí a prostor (například kanceláří, sálů, apod.) v areálu
Pražského hradu, které užívá pan Martin Nejedlý;
2) seznam všech nemovitostí a prostor (například kanceláří, sálů, apod.) v areálu
Pražského hradu, ke kterým má pan Martin Nejedlý přístup;
3) na základě čeho (jakého úkonu, jednání, rozhodnutí, pokynu, a to s uvedením jména
osoby, která takový úkon, jednání, rozhodnutí či pokyn vydala či provedla) užívá pan
Martin Nejedlý nemovitosti a prostory dle bodu 1);
4) na základě čeho (jakého úkonu, jednání, rozhodnutí, pokynu, a to s uvedením jména
osoby, která takový úkon, jednání, rozhodnutí či pokyn vydala či provedla) má pan
Martin Nejedlý přístup do nemovitostí a prostor dle bodu 2);
5) kopie veškerých smluv a dohod Správy Pražského hradu, ve kterých jakkoliv figuruje
pan Martin Nejedlý.
K Vaší žádosti sděluji následující:
Žádost se ve výše uvedených bodech č. 1 až 4 nevztahuje k působnosti Správy Pražského
hradu. Tato skutečnost vyplývá z obsahu žádosti i z jejího vlastního textu. Z tohoto důvodu
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Vaši žádost ve výše uvedených bodech č. 1 až 4 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c)
zákona odkládám.
K výše vedenému bodu č. 5 Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Správa Pražského hradu a pan Martin Nejedlý uzavřeli dne 21. června 2016 komisionářskou
smlouvu č. j. SPH 1504/2016, jejíž kopii Vám poskytujeme v souladu s ustanovením § 14
odst. 5 písm. d) zákona, a to v příloze tohoto sdělení.

S pozdravem,
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

Příloha: Kopie komisionářské smlouvy
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