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V Praze dne 23. dubna 2021 

č.j. SPH 383/2021 

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

Dne 15. března 2021 obdržela Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 

1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 49366076, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, žádost          

 o poskytnutí informací týkajících se dokumentů k opravě střešní krytiny 

Letohrádku královny Anny. Dne 26.3.2021 byla žádost o informace žadateli částečně 

poskytnuta a v další části bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle § 15 

odst. 1 InfZ (s odkazem na § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, proti němuž podal žadatel ve lhůtě (dne 

13. dubna 2021) odvolání v souladu s ust. § 16 zákona.  Kancelář prezidenta republiky jako 

odvolací orgán rozhodnutí Správy Pražského hradu č. j. SPH 383/2021 ze dne 26. března 

2021 na základě § 20 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, a § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dne 20. dubna 2021 

zrušila a věc vrátila k novému projednání. 
 

 

 Z obsahu námitek uvedených v odvolání žadatele vyplynulo, že žadatel požaduje 

poskytnutí těchto informací: 

 smlouvu (smlouvy) o 

a) vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, 

b) dokumentace pro provedení stavby, 

c) dokumentace skutečného provedení stavby, 

d) vypracování restaurátorské zprávy na opravu střechy letohrádku královny Anny, 

proběhlé okolo roku 2012. 

Správa Pražského hradu k bodu b) konstatuje, že smluvní vztah se zhotovitelem 

projektové dokumentace (tj. dokumentace pro provedení stavby), kterým je Studio Acht s.r.o., 

vznikl na základě akceptace objednávky SPH č.j. SPH 83/2011 (jejíž kopie byla žadateli v 
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rámci poskytnutí informace dne 26. 3. 2021 již zaslána) ze strany zhotovitele. Ve smyslu 

zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouva vzniká po akceptaci 

objednávky druhou smluvní stranou (tj. dodavatelem - zhotovitelem). Odeslaná objednávka 

Správy Pražského hradu zhotoviteli na službu - vyhotovení projektové dokumentace 

představuje nabídku SPH na uzavření smlouvy s dodavatelem. Jednalo se o adresované právní 

jednání SPH, když objednání služby je jednáním směřujícím k uzavření smlouvy; akceptace 

objednávky zhotovitelem má za následek vznik smlouvy.  K zachování písemné formy 

odsouhlasení / přijetí objednávky však postačuje zaslání přijetí (akceptace) objednávky 

prostřednictvím e-mailu. K e-mailovému potvrzení objednávky dodavatelem došlo již v roce 

2011, z tohoto důvodu předmětný e-mail SPH již nemá k dispozici (příslušný odpovědný 

pracovník v současné době není zaměstnancem SPH; vytisknutý e-mail s akceptací 

objednávky nebyl dohledán v archivu SPH, ani u příslušného odboru). 

 

Ke zbývající části žádosti [bod a), c) a d)] bylo vydáno samostatné rozhodnutí. 

 

S pozdravem 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 


