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V Praze dne   17. ledna 2018 

Č.j.: SPH 59/2018 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane, 

 

dne 7. 1. 2018 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 tiskovinám k výstavnímu projektu Založeno 2018.  

 

1. K dotazu ke zveřejnění smlouvy: 

Správa Pražského hradu uzavřela dne 2. 1. 2018 Dohodu o spolupráci (dále jen „Dohoda“) 

s Českou poštou s.p., tato smlouva nabyla účinnosti dne 3. 1. 2018 zveřejněním v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o registrech smluv. Smlouva tedy v souladu se zákonem 

zveřejněna je. (ID smlouvy 3960584) 

 

2. K dotazu v jakém nákladu byly pozvánky tištěny: 

Správa Pražského hradu objednala tisk a distribuci celkem 2 300 000  letáků. 

 

3. K dotazu kolik tisk těchto pozvánek stál: 

Cena služeb poskytovaných Českou poštou s.p. na základě Dohody uvedené v bodě 1 činí 

1 165 550,-Kč bez DPH, tato cena zahrnuje i tisk a roznos letáků a bude hrazena vzájemným 

zápočtem.  

 

4. K dotazu kdy došlo k samotnému vyhotovení pozvánky: 
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Tisk pozvánky byl na základě Dohody uvedené v bodě 1 službou poskytnutou Českou poštou 

s.p. Správa objednala tisk a roznos letáků jako celek, a to s jedním termínem plnění do 15 dnů 

ode dne předání tiskových dat. 

Konkrétní datum vyhotovení – tisku pozvánek je v gesci druhé smluvní strany. 

V této části v souladu s ust. §14, odst. 5, písm.c) žádost odkládám, neboť požadované 

informace se nevztahují k působnosti Správy Pražského hradu, ale České pošty s.p., IČO: 

47114983. 

 

5. K dotazu kdy byla zadána distribuce letáků a komu: 

Viz. odpověď č. 1, tisk a distribuce letáků je předmětem Dohody, uzavřené, respektive účinné 

dnem 3.1.2018. Distribuce a tisk letáků je plněním České pošty s.p. 

 

6. K dotazu proč smlouva nefiguruje v registru smluv: 

Viz. odpověď č. 1. Dohoda je uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem. 

Pro úplnost uvádím, že se jedná o Dohodu o spolupráci pořadatelů výstavního projektu 

Založeno 1918 zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

 

7. K dotazu kolik stála distribuce pozvánky: 

Viz. odpověď č. 3. Cena služeb poskytovaných Českou poštou s.p. na základě Dohody 

uvedené v bodě 1 činí 1 165 550,-Kč bez DPH, tato cena zahrnuje i tisk a roznos letáků. 

 

8. K požadavku na zaslání faktur na tisk a distribuci letáků: 

Správa Pražského hradu zatím neobdržela fakturu za plnění dle Dohody uvedené v odpovědi 

č. 1. 

 

S pozdravem, 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu 


