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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 25. srpna 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 spočívající v 

předložení všech smluv, na jejichž podkladě se na jednotlivých hradních nádvořích konaly 

vánoční trhy, jakož i případné jiné trhy, a to od roku 2010 do současné doby. 

 

Správa Pražského hradu poskytuje žadateli následující informace: 

V areálu Pražského hradu se doposud pořádaly následující trhy: 

Vánoční trhy od zimy roku 2015, Velikonoční trhy od roku 2016 a jeden Letní jarmark (v roce 

2019). Za účelem pořádání všech těchto trhů byly uzavřeny smlouvy o nájmu pozemku 

určeného k podnikání, a to se společností ASTACUS s.r.o., IČO: 29030528. Před prvními 

Vánočními trhy 2015/2016 žádné jiné trhy na Pražském hradě pořádány nebyly. 

 

Podle § 6 odst. 1 InfZ „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné  

informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí  

informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména  

odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“ 
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V souladu s § 6 odst. 1 Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace (tj. jednotlivé smlouvy 

včetně dodatků) jsou zveřejněny v Registru smluv a můžete je nalézt na následujících odkazech: 
 

Vánoční trhy a Velikonoční trhy: 
 

 

Smlouva č. j. SPH 1000/2019 (včetně dodatků vedených pod č. j. SPH 1495/2021, SPH 
1662/2021, SPH 526/2022): 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10593163?backlink=7batm 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18427471?backlink=zk5oa 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18687171?backlink=v0llh 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19939831?backlink=nf3fq 
 
Smlouva č. j. SPH 104/2017: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1194033?backlink=bi24s 
 
Smlouva č. j. SPH 1728/2016: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/158441?backlink=olhog 
 
Smlouva č. j. SPH 1000/2019: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10593163?backlink=lkokk 
 
Smlouva č. j. SPH 143/2017 (včetně dodatku vedeného pod č. j. SPH 968/2019): 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1193793?backlink=38gnt 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8854551?backlink=nt9oy 
 
 
Letní jarmark na Pražském hradě: 
 

 

Smlouva č. j. SPH 1546/2019: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9338071?backlink=1i5op 
 

Před nabytím účinnosti Zákona o registru smluv (zák. č. 340/2015 Sb.) byly uzavřeny se 

společností ASTACUS, s.r.o. také následující dvě smlouvy, které přikládáme v příloze tohoto 

sdělení. Jde o smlouvy evidované pod č. j. SPH 647/2016 a č. j. SPH 1855/2015. 

 

Přílohy: smlouva č. j. SPH 647/2016 a smlouva č. j. SPH 1855/2015 
 

S pozdravem 

 

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