
V souladu s § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon"), Vás žádám o poskytnutí informací, které  
se týkají tohoto pozemku: 
• p.č. 137/1, k.ú. Malá Strana 
Na tomto pozemku se nachází plakátovací zařízení, jejichž fotodokumentace tvoří přílohu této 
žádosti. 
V této souvislosti pak žádám o poskytnutí informací, zda: 
• Je výše uvedené plakátovací zařízení ve vlastnictví Ministerstva financí ČR? 
• Pokud není vlastníkem výše uvedeného plakátovacího zařízení Ministerstvo financí, kdo  
je jejich vlastníkem? 
• Je pro umístění výše uvedeného plakátovacího zařízení uzavřena nájemní smlouva na dotčený 
pozemek? Pokud ano, tak od kdy do kdy? Jaká je výše nájemného? Jaké jsou výpovědní 
podmínky? Dále žádám o její kompletní kopii včetně všech příloh a dodatků. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 12. února 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. V souladu s § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon"), jste 
požádala o poskytnutí následujících informací: 
 
„Žádám o informace, které se týkají pozemku p. č. 137/1, k. ú. Malá Strana. 
Na tomto pozemku se nachází plakátovací zařízení, jejichž fotodokumentace tvoří přílohu této 
žádosti. V této souvislosti pak žádám o poskytnutí informací, zda: 
• Je výše uvedené plakátovací zařízení ve vlastnictví Ministerstva financí ČR? 
• Pokud není vlastníkem výše uvedeného plakátovacího zařízení Ministerstvo financí,  
kdo je jejich vlastníkem? 
• Je pro umístění výše uvedeného plakátovacího zařízení uzavřena nájemní smlouva  
na dotčený pozemek? Pokud ano, tak od kdy do kdy? Jaká je výše nájemného? Jaké jsou 
výpovědní podmínky? Dále žádám o její kompletní kopii včetně všech příloh a dodatků.  
Žadatel výslovně upozorňuje povinný subjekt, že předmět otázek a tím i žádaných informací 
se netýká majetkových poměrů osoby tak, jak je předvídáno v § 10 zákona.“  
 
                K tomu se sděluje následující. Česká republika – Ministerstvo financí má právo 
hospodaření s parcelou č. 137/1, k. ú. Malá Strana, včetně dotčené obvodové zdi, na které jsou 
instalována plakátovací zařízení. Plakátovací zařízení byla zřízena na základě nájemních 
smluv nájemci pro výkon předmětu nájmu. Na obvodové zdi zmíněného pozemku 
se nacházejí dvě plakátovací zařízení a Česká republika – Ministerstvo financí měla uzavřený 
vztah s dvěma nájemci pro každé plakátovací zařízení.  
Jednomu z těchto nájemců byla dne 14. 5. 2013 vypovězena nájemní smlouva z důvodu 
nehrazení nájemného a probíhají kroky k odstranění plakátovacího zařízení.  
 
Druhé plakátovací zařízení bylo zřízeno nájemcem, společností Agentura Pro Vás, s.r.o.  
se kterou má Česká republika - Ministerstvo financí uzavřenou Nájemní smlouvu ze dne 21. 
12. 1998 na dobu neurčitou. Výše nájemného je každoročně zvyšována dle míry inflace 
zveřejněné Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Za rok 2013 činilo 
nájemné 22 927,- Kč. Výpovědní podmínky vyplývají z přiložené kompletní Nájemní 
smlouvy a samozřejmě z příslušných platných právních předpisů. 
 
 
 
 



 


