V Praze dne 30. června 2017
Č.j.: SPH 1554/2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 23. června 2017 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 ke společenské akci uskutečněné v Jižních zahradách
Pražského hradu dne 22. června 2017.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
ad 1, Z jakého důvodu není v Registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani)
zveřejněna (komisionářská) smlouva ohledně prostor Pražského hradu (či jiná smlouva)
uzavřená s panem V. Mynářem (či jinou osobou), na jejímž základě byla včera, tj. 22. června
2017, pořádána oslava narozenin pana V. Mynáře v těchto prostorách.
Odpověď: Komisionářská smlouva, jejímž předmětem bylo uspořádání společenské akce
v Jižních zahradách Pražského hradu dne 22. června 2017, byla uzavřena mezi Správou
Pražského hradu a fyzickou osobou jednající mimo podnikatelskou činnost.
Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 3
odst. 2 písm. a) se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na smlouvu
vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své
podnikatelské činnosti. Část první věty tohoto ustanovení za středníkem se na tento smluvní
vztah nevztahuje.
Vzhledem k tomu, že je naplněn zákonný důvod výjimky pro neuveřejnění smlouvy
v registru smluv, tak není tato smlouva v registru smluv uveřejněna. K neuveřejnění smlouvy
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v registru smluv postačí, že smlouva naplňuje alespoň jeden zákonný důvod pro neuveřejnění
smlouvy.
ad 2, Kdo k neuveřejnění smlouvy podle bodu 1 této žádosti dal pokyn či jej způsobil a z
jakého důvodu.
Odpověď: Pro neuveřejnění smlouvy v registru smluv byl naplněn zákonný důvod
neuveřejnění smlouvy – blíže odpověď na dotaz č. 1.

ad 3, Poskytnutí kopie smlouvy dle bodu 1 této žádosti v elektronické podobě, a to včetně
všech dodatků a částí.
Odpověď: Na základě Vaší žádosti Vám v příloze tohoto oznámení poskytujeme uzavřenou
Komisionářskou smlouvu č.j. SPH 1357/2017 ze dne 5. června 2017. Ke smlouvě nebyly
uzavřeny žádné dodatky.

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