
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádáme Ministerstvo financí ČR se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha o poskytnutí 
informací ve věci: 
• Objektu kaple Panny Marie Bolestné ve Zbraslavské ulici, v Praze 5 - Hlubočepích, 
• nacházející se na pozemku Ministerstva financí ČR na pozemkové parcele č. 617 (kód 
katastrálního území: 728837). 
Žádáme o poskytnut následujících informací: 
Za jakých podmínek by bylo možné výše uvedený objekt zapůjčit k využití obecně prospěšnou 
společností Orthodoxia Christiana o. p. s., zaručila-li by se tato o jeho opravu a využití k obecně 
prospěšným službám. Prosíme o konkrétní uvedení těchto podmínek, včetně uvedení výše 
požadovaných finančních úhrad a identifikace příslušného odboru Ministerstva financí ČR,  
pod který správa objektu spadá. 
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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 
  
Ministerstvu financí bylo dne 2. 10. 2014 doručeno Vaše podání, kterým žádáte  o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, týkajících se objektu kaple Panny Marie Bolestné ve Zbraslavské ulici,  
v Praze 5 - Hlubočepích, nacházející se na pozemku Ministerstva financí na pozemkové 
parcele č. 617 (kód katastrálního území: 72883) v následujícím znění: 
 
„Za jakých podmínek by bylo možné výše uvedený objekt zapůjčit k využití obecně 
prospěšnou společností Orthodoxia Christiana o. p. s., zaručila-li by se tato o jeho opravu  
a využití k obecně prospěšným službám. Prosíme o konkrétní uvedení těchto podmínek, 
včetně uvedení výše požadovaných finančních úhrad a identifikace příslušného odboru 
Ministerstva financí ČR, pod který správa objektu spadáZmíněným podáním se dotazujete na 
možnost zapůjčení objektu kaple Panny Marie Bolestné v Praze 5 – Hlubočepy za účelem 
využití kaple k obecně prospěšným službám.“.  
 
K Vašemu podání uvádím následující. Budova kaple Panny Marie Bolestné, včetně okolních 
pozemků, je součástí majetku, který byl v minulosti usnesením vlády České republiky č. 669 
ze dne 2. 12. 1992 určen k privatizaci podle zákona č.  92/1991  Sb.,  
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vzhledem ke zmaření původní privatizace je na uvedený majetek v současné době 
připravován Ministerstvem financí nový privatizační projekt a majetek - kaple Panny Marie 
Bolestné, včetně přilehlých pozemků -, bude prodáván transparentní metodou veřejné soutěže. 
Vítěz soutěže bude vybrán podle nejvyšší podané cenové nabídky.  
Ministerstvo financí proto v současné době neuvažuje o pronájmu předmětné nemovitosti. 
Pokud tedy zvažujete možnost pronájmu kaple společností Orthodoxia Christiana k obecně 
prospěšným službám, doporučuji posečkat do doby, kdy již bude znám nový vlastník kaple,  
a s ním se dohodnout na případné další spolupráci. Předpokládaný termín vyhlášení veřejné 
soutěže je první pololetí roku 2015. 
 
 
 


