V Praze dne 22. července 2019
č. j. SPH 1985/2019

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

Vážený pane,
dne 18. července 2019 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“), týkající se zakoupení dvou obrazů autora Kamila Lhotáka, a to „Dva
balony“ a „Krajina oživená stroji“ Správou Pražského hradu (jakožto kupujícím).

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Na koupi každého zmíněného obrazu autora Kamila Lhotáka („Dva balony“ a „Krajina
oživená stroji“) byla uzavřena samostatná kupní smlouva. Obě tyto kupní smlouvy byly
uzavřeny dne 19. 12. 2018.
Zároveň byly obě kupní smlouvy zveřejněny v registru smluv Ministerstva vnitra ČR
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, a to dne 19. 12. 2018 v 9:25 hod a 9:34
hod.
V rámci poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění Vás proto
odkazujeme na obsah zveřejněných kupních smluv. Kupní smlouva č.j. SPH 3213/2018
(předmět prodeje Kamil Lhoták: „Dva balony“) je uveřejněna pod číslem zveřejnění 7118059.
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Kupní smlouva č.j. SPH 3215/2018 (předmět prodeje Kamil Lhoták: „Krajina oživená stroji“)
je uveřejněna pod číslem zveřejnění 7118303.
Jak vyplývá z obou kupních smluv, smluvní stranou pro Správu Pražského hradu
(jakožto kupujícího) byla pro koupi zmíněných uměleckých děl Galerie Kodl, s.r.o. („Dva
balony“)

a RETRO GALLERY, s.r.o. („Krajina oživená stroji“). V obou případech byl

prodávající zmocněn k prodeji vlastníkem předmětu prodeje. Kupní cena uvedená v Článku
IV. obou smluv byla konečná; prodávající měl povinnost vypořádat své závazky přímo
s vlastníkem předmětu prodeje. Co se týče případných třetích osob figurujících při nákupu vypracování znaleckých posudků zadával přímo prodávající.

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