
 

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 

 
 
 

V Praze dne 23. října 2019 
č. j. SPH 2770/2019 

 

 

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

 

Vážený pane, 

 

dne 14. října 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 výběru zhotovitele pro vytvoření audiovizuálního díla -  natáčení 

rozhovorů ze strany Správy Pražského hradu (dále jen „SPH); viz. Smlouva o dílo pod č. j. 

SPH 2659/2019).  

 

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 

 

  Společnost XTV, s.r.o. byla vybrána v rámci poptávkového řízení, vedeného pod 

názvem „Poptávka na zabezpečení výroby spotů“. Vzhledem k předpokládané hodnotě nebyla 

tato veřejná zakázka zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, avšak za přísného dodržení povinnosti dodržovat 

zásady uvedené v § 31, resp. v § 6 tohoto zákona. Hodnotícím kritériem byla ekonomická 

výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny a zároveň dodržení odpovídajících 

technických požadavků dle Poptávky.  

 

  Výběrové řízení provedl Odbor marketingu (dle pokynů Tiskového odboru KPR). 

Nabídky posuzovala ředitelka Odboru marketingu SPH. 
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Výběrové řízení bylo jednokolové. K předložení závazných nabídek byli osloveni ti 

dodavatelé, se kterými již Správa Pražského hradu či Kancelář prezidenta republiky 

v minulosti spolupracovala, přičemž s nimi zároveň měla dobré zkušenosti - co se kvality 

plnění předmětu zakázek týká.  Šlo o následující dodavatele: 1) 3G Production, s.r.o., 2)  XTV 

s.r.o. a 3) Stanislav Červ - Studio Holly. 

 

Závazné nabídky byly podány od těchto dodavatelů: For Vision Production s.r.o. 

(kterému oslovený dodavatel 3G Production nabídku postoupil, jakožto spolupracujícímu 

partnerovi), dále XTV s.r.o. a Stanislav Červ - Studio Holly, přičemž vybrán byl dodavatel 

XTV s.r.o., který splnil požadovaná kritéria, a zároveň jeho nabídka obsahovala nejnižší 

nabídkovou cenu. 

 

Podmínky výběrového řízení byly uvedeny v písemné poptávce, která byla zasílána 

všem osloveným dodavatelům. Předmětný dokument Vám přikládáme jako přílohu této 

poskytnuté informace. 

 

  

S pozdravem, 

  
 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu  


