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Žadatel: 

  
    

       
V Praze dne 25. června 2021 

č.j. SPH 805/2021 

 
 
 
 
Věc:  Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  

informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Dne 17. června 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, v platném znění (dále jen „zákon“) žádost   

      , o poskytnutí těchto informací: 

 

1)  Jaké finanční náklady si dosud (k okamžiku odeslání odpovědi) vyžádalo čištění 

dlažby nádvoří Pražského hradu znečistěných v souvislosti s pietním aktem za oběti 

koronaviru konaným dne 10. května 2021? 
 

2)  Kterou firmu Správa Pražského hradu na čistění dlažby najala? 
 

3)  Jaké celkové náklady si čištění dlažby vyžádá?  
 

4)  Kdo rozhodl o konkrétním technickém řešení pietního aktu, tj. o použití svíček a jejich 

umístění do plastových kelímků? 
 

5)  Zároveň žádám o poskytnutí smlouvy mezi Správou Pražského hradu a firmou, která 

čištění provádí. 
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K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 
 

K dotazům pod body 1) a 3): 

Celkové náklady na očištění dlažby nádvoří Pražského hradu vynaložené Správou Pražského 

hradu v souvislosti s pietním aktem za oběti koronaviru konaným dne 10. 5. 2021 činí částku 

48.400,- Kč bez DPH. Jde o částku za kompletní provedení čistících prací v souvislosti se 

zmíněným pietním aktem, tudíž se žádné další náklady nepředpokládají. 

 
 

K dotazu pod bodem 2): 

Čištění dlažby nádvoří Pražského hradu provádí na základě objednávky č.j. SPH 717/2021 

zhotovitel Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

 

K dotazu pod bodem 4):  

Technické řešení pietního aktu, tj. použití svíček a jejich umístění do plastových kelímků 

zajistila Správa Pražského hradu na základě pokynů Kanceláře prezidenta republiky. 

 

K dotazu pod bodem 5): 

Smluvní vztah se zhotovitelem čistících prací (Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, 

s.r.o.) vznikl na základě akceptace objednávky Správy Pražského hradu č.j. SPH 717/2021 ze 

strany tohoto zhotovitele. Kopii objednávky č.j. SPH 717/2021 Vám zasíláme v příloze tohoto 

sdělení. 

 

 

S pozdravem 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 


