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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 15. září 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 informací týkajících se jednání 

   se Správou Pražského hradu v letech 2018-2019. 

 

Správa Pražského hradu poskytuje žadateli následující informace: 

 

1) Navštívil    v období dubna až října 2018 zaměstnance Správy Pražského 

hradu? Jestli ano, koho a kdy. 

Ano,    v tomto období navštívil Pražský hrad a jednal se Správou 

Pražského hradu. Konkrétní zaměstnance a přesné termíny jednání Správa Pražského 

hradu ve své dokumentaci neeviduje, avšak obecně lze uvést, že za přípravu a realizaci 

výstav na Pražském hradě odpovídá ředitel Odboru kultury SPH a veškeré smlouvy, 

které jsou výsledkem každého jednání, schvaluje a podepisuje ředitel Správy Pražského 

hradu. Předmět jednání je blíže specifikován v bodě 2) tohoto sdělení. 
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2) Co bylo předmětem jednání    se zaměstnancem Správy Pražského 

hradu? 

Předmětem jednání    a Správy Pražského hradu v roce 2018 byla 

vzájemná spolupráce při přípravě a realizaci výstavy „Invisible Presence“, která se 

konala v Královském letohrádku na Pražském hradě. Smlouva o vzájemné spolupráci 

při pořádání této výstavy ze dne 20. 6. 2018 je evidována pod č.j. SPH 1452/2018 a byla 

zveřejněna v registru smluv pod ID RS: 5515823.   

Kromě této spolupráce byla během probíhající rekonstrukce Nejvyššího purkrabství 

Pražského hradu s    realizována jedna prohlídka prostor 

Nejvyššího purkrabství, a to v rámci zvažování možného podílení se na dalším využití 

těchto prostor po dokončení rekonstrukce.  

 

3) Z jakého důvodu byla jednání se Správou Pražského hradu ukončena? 

Jednání týkající se výstavy „Invisible Presence“, která se konala v Královském 

letohrádku na Pražském hradě, bylo ukončeno uzavřením smlouvy o vzájemné 

spolupráci evidované pod č.j. SPH 1452/2018, jíž byla zahájena spolupráce na přípravě 

a realizaci zmíněné výstavy. 

Co se týká prostor Nejvyššího purkrabství Pražského hradu - po uskutečnění prohlídky 

prostor Nejvyššího purkrabství již k žádným dalším jednáním ve věci využití prostor 

nedošlo. 

 

4) Kdy mělo dojít původně k zpřístupnění prostor Purkrabství Pražského hradu pro 

veřejnost? 

Plánovaný termín otevření objektu Nejvyššího Purkrabsví pro veřejnost byl 1. 6. 2019 

za předpokladu dokončení rekonstrukce Nejvyššího purkrabství Pražského hradu 

v původním termínu 17. 1. 2019.  

 

5) Kdy bylo Purkrabství Pražského hradu zpřístupněno veřejnosti? 

Pro veřejnost byly prostory Nejvyššího purkrabství Pražského hradu zpřístupněny v září 

roku 2021, a to otevřením první provozovny v předmětných prostorách. Touto 

provozovnou je Muzeum hraček. 

   

6) Probíhala jednání    se zaměstnancem Správy Pražského hradu (a 

jakým) ještě v období léta 2019? Co bylo předmětem tohoto jednání? 
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V roce 2019 již jednání mezi Správou Pražského hradu a    

neprobíhalo (viz body 3 a 4 tohoto sdělení). 

 

 

S pozdravem 

 

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


