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

Vážený paní  
 

dne 19. ledna 2023 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“). Žádala jste o poskytnutí informace týkající se nákladů 

vynaložených na pietní akt za zemřelé v souvislosti s Covidem-19, který se konal na Pražském 

hradě v roce 2021, a to konkrétně: 

a) Celkové vyúčtování akce "Pieta za zemřelé s COVIDEM-19", která se konala na Pražském 

hradě 10. 5. 2021. 

b) Sdělení, zda bylo vyhlášeno výběrové řízení před konanou akcí na dodavatele plastových 

kelímků a svíček. 

c) Zaslání kopie smlouvy s dodavatelem kelímků a svíček na již zmíněnou akci. 

 

Správa Pražského hradu poskytuje žadateli následující informace: 
 

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 byly již zveřejněny 

v roce 2021, a to v rámci poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Můžete je nalézt na 

následujícím odkazu: 
 

https://www.hrad.cz/file/edee/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/informace-o-podani-

zadosti/informace-uverejnene-podle-106-1999/hrad_odpoved_podle_zakona_c_106-

1999 sb cj sph 637-2021.pdf 
 

K Vašemu dotazu pod bodem b) jen doplňujeme, že výběrové řízení na nákup svíček bylo 

uskutečněno formou uzavřené výzvy, přičemž osloveni byli tři dodavatelé. Na základě tohoto 

výběrového řízení byl vybrán dodavatel KRAB BRNO, s.r.o.; objednávka je zveřejněna v 

registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16544299?backlink=pkxru . 

 
 

S pozdravem 

 

 …………………………………….. 
 Mgr. Martina Kotál Jandová 
 ředitelka Odboru právního 
 Správa Pražského hradu 
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