V Praze dne 15. listopadu 2017
Č.j.: SPH 2680/2017

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

dne 3. listopadu 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 pracovnímu poměru pana Karla Srpa ve Správě Pražského
hradu.
K této Vaší žádosti sdělujeme následující informace:
- „organizace a koordinaci přípravy“ jakých „odborných publikací“ pan Srp zajišťoval;
žádám o jejich jmenný seznam;
- v rámci jakých publikací a tiskovin prováděl pan Srp „vedení odborného dohledu nad
věcnou správností“; žádám o jejich jmenný seznam;
- na jaké „badatelské činnosti související s editorskou a redakční činností, zejména
s odbornou kontrolou obsahu jednotlivých publikací“ pan Srp pracoval; žádám o
jmenný seznam;
- na jakém „zajišťování odborných vztahů ostatních odborných útvarů organizace
zajišťující a podílející se na vzniku odborných publikací a tiskovin“ pan Srp pracoval;
žádám o jmenný seznam zmíněných útvarů, stejně tak i odborných publikací a tiskovin;

- jaké návrhy výstav pan Srp posuzoval; žádám o jejich jmenný seznam;
- na jakých „koncepcích výstavních projektů“ pan Srp pracoval; žádám o jejich jmenný
seznam.
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Tyto činnosti jsou popisy jednotlivých činností dle pracovní náplně zaměstnance
obecného charakteru.
Konkrétní publikace a výstavní projekty jsou uvedeny v příloze č. 1 této žádosti.
- z jakého důvodu jsou místem výkonu práce pana Srpa také Lány;
Všichni zaměstnanci Správy Pražského hradu bez rozdílu mají v pracovní smlouvě sjednáno
místo výkonu práce Prahy a Lány, neboť organizace má právo hospodaření jak s areálem
Pražského hradu, tak s areálem Zámku Lány, jakož i se souvisejícími nemovitostmi.
- žádám o kopii pracovněprávního spisu pana Srpa;
Vzhledem k tomu, že osobní (pracovněprávní) spis obsahuje osobní údaje,

nejsou tyto

způsobilými ke zveřejnění.
- žádám o přehled celkových odměn, které pan Srp za své působení na Pražském hradě
obdržel.
Zaměstnanec odměny neobdržel.

S pozdravem

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

2

