
1.  Jakou formou bude prodávána část. budovy č.p  2001, jež jesoučástí pozemku parc.č. 2953, 
vše v k.ú. Karlovy Vary, tj. část hotelu Thermal v Karlových Varech představující bazén  
a související prostory (dále jen jako "Bazén Thermal")? 
 
2. Jakým způsobem budou zájemci o koupi/jiný převod práv Bazénu Thennal vybíráni? 
3. Kde jsou či budou zvěřejněné podrobnější informace o prodeji/jiném převodu práv Bazénu 
Thennal a podmínky pro zájemce o koupi Bazénu Thennal? 
4. Jakým způsobem je upravena ochrana autorských práv projektanta/tů či projekční kanceláře  
či jiné třetí osoby, jež poskytla projekční činnost ve výstavbě, vztahující se k Bazénu Thennal? 
4.1. Uveďte prosím konkrétně, jestli existuje autorskoprávní ochrana poskytovaná jen obecně 
závaznými právními předpisy či existuje smluvní ujednání? 
4.2. Pakliže existuje o autorskoprávní ochraně platná smlouva uzvařená s osobou poskytující 
projekční činnost ve výstavbě, žádáme o zaslání její kopie či jejích relevantních částí. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 na Ministerstvo financí bylo dne 7. dubna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"1. Jakou formou bude prodávána část. budovy č.p .. 2001, jež je součástí pozemku parc.č. 2953, vše 
v k.ú. Karlovy Vary, tj. část hotelu Thermal v Karlových Varech představující bazén a související 
prostory (dále jen jako "Bazén Thermal")? 
 
2. Jakým způsobem budou zájemci o koupi/jiný převod práv Bazénu Thennal vybíráni? 
3. Kde jsou či budou zvěřejněné podrobnější informace o prodeji/jiném převodu práv Bazénu 
Thennal a podmínky pro zájemce o koupi Bazénu Thennal? 
4. Jakým způsobem je upravena ochrana autorských práv projektanta/tů či projekční kanceláře či 
jiné třetí osoby, jež poskytla projekční činnost ve výstavbě, vztahující se k Bazénu Thennal? 
4.1. Uveďte prosím konkrétně, jestli existuje autorskoprávní ochrana poskytovaná jen obecně 
závaznými právními předpisy či existuje smluvní ujednání? 
4.2. Pakliže existuje o autorskoprávní ochraně platná smlouva uzvařená s osobou poskytující 
projekční činnost ve výstavbě, žádáme o zaslání její kopie či jejích relevantních částí.: 
 
 K tomu Vám sděluji následující. Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní 
smlouvy, jejímž předmětem je prodej části hotelu Thermal v Karlových Varech, konkrétně bazén a 
přilehlé prostory, vyhlásil hotel Thermal-F, a.s., se sídlem Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11,  
PSČ 36001, IČO: 254 01 726, a kterou zveřejnil na svých internetových stránkách: 
http://www.thermal.cz/prodej-bazenu.html. 
 
 Z tohoto důvodu Ministerstvo financí nedisponuje Vámi požadovanými informacemi  
a doporučuje Vám oslovit přímo vedení hotelu Thermal-F. 
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