V Praze dne 6. prosince 2021
č. j. SPH 1681/2021

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

Vážená paní
dne 30. listopadu 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky (dále také jen KPR) Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žádala jste o poskytnutí informace týkající se
nákladů na zhotovení ochranné průhledné "buňky" pro prezidenta republiky a dále informace
týkající se dezinfikování prostor na zámku v Lánech.
Vaše žádost byla sice adresována Kanceláři prezidenta republiky, avšak vzhledem
k tomu, že pořízení skleněné „buňky“ i dezinfikování prostor na zámku v Lánech zajišťovala a
zajišťuje Správa Pražského hradu (dále také jen SPH), byla v souladu s vnitřní směrnicí č.
01/01/2014 Vaše žádost postoupena k vyřízení SPH jakožto povinnému subjektu.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
K dotazům pod body č. 1., 2. a 3.:
Náklady související se zhotovením ochranné „buňky“ pro prezidenta republiky činily celkem
23.280,- Kč včetně DPH. Jde o náklady vynaložené na pořízení materiálu, výrobu si zajistila
Správa Pražského hradu svépomocí prostřednictvím svým zaměstnanců. Bližší informace
týkající se zhotovené skleněné „buňky“ pro prezidenta republiky jsou uvedeny v poskytnuté
informaci vedené pod č.j. SPH 1667/2021, která byla zveřejněna na webových stránkách
Správy Pražského hradu:
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/informace-a-podani-zadostipodle-zakona-c.-106-1999-sb.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/informace-uverejnenepodle-5-odst.-3-zakona-c.-106-1999-sb.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.

K dotazu pod bodem 4.:
Veškeré prostory na zámku v Lánech jsou pravidelně (v případě prostor, v nichž se konají
setkání či schůzky, také před a po schůzce) ozónovány ozonizérem Ozone Producing Room
Sterilisation Unit | Beth-El Machinery Ltd. (be-machinery.com); tímto přístrojem disponuje
Správa Pražského hradu a jeho obsluhu zajišťují zaměstnanci SPH (s výkonem zaměstnání na
zámku Lány), a to zejména zaměstnanci na pracovní pozici uklízečky. Dále jsou jednotlivé
prostory, resp. plochy, dezinfikovány těmito zaměstnanci denně klasickými dostupnými
čistícími a dezinfekčními prostředky. Čistící a dezinfekční prostředky jsou na zámek Lány
distribuovány z centrálního skladu Správy Pražského hradu, přičemž jejich pořízení bylo
realizováno na základě kupní smlouvy č.j. SPH 1668/2020. Jedná se o kupní smlouvu na
hromadný nákup drogistického zboží, na základě které byly pořízeny kromě jiného i čistící a
dezinfekční prostředky, rukavice, hadry, houbové utěrky atd. Nad rámec uvedeného je v každé
místnosti umístěna dezinfekce na ruce a u hlavního vstupu do zámku je umístěn také stojan s
dezinfekcí.
Zasíláme Vám odkaz na zveřejněnou smlouvu č.j. SPH 1668/2020 v Registru smluv:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14256252?backlink=4kma3

S pozdravem

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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