
Obracíme se na vás v souvislosti s přípravou publikace o interiérech děčínského zámku. Podle 
našich informací by se některé z nich mohly nacházet v majetku ministerstva financí. 
 
Předměty z děčínského zámku byly ve 30. letech 20. století převezeny na zámek Jílové u Děčína 
(tehdy u Podmokel), kde byly v roce 1945 zkonfiskovány. Podle rozhodnutí Národní kulturní 
komise bylo roku 194 celkem 7 obrazů svěřeno ministerstvu financí (viz příloha) 
 
Na základě zákona 106/1999 vás žádáme o sdělení, zda se tyto obrazy stále nacházejí v majetku 
ministerstva financí, kde jsou v současnosti umístěny a zda je možné si je prohlédnout či získat 
jejich fotografie. 
 
SEZNAM OBRAZŮ 
Německý malíř z 18. stol.   Žena s děckem,   olej  32x41 
cm 
Český nebo rak. malíř 1. pol. 18. stol Podobizna muže  olej  53x63 
cm 
Italský malíř 18. stol.    Pastýři    olej  89x129 
cm 
Rak. nebo český malíř 1. pol. 18. stol. Podobizna muže  olej  64x80 
cm 
Něm. malíř konce 18. stol., okruh Tischbeinův Dáma s kytarou  olej  58x73 
cm 
Holandský malíř 17. stol.   Zátiší    olej  128x154 
cm 
Holandský malíř 17. stol.   Zátiší    olej  128x154 
cm 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 2.4.2014 
                   Č. j.: MF-31787/2014/2102/372IK 
 
 
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 24. března 2014 doručeno Vaše podání se žádostí  
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím: 
"Obracíme se na Vás v souvislosti s přípravou publikace o interiérech děčínského zámku. 
Podle našich informací by se některé z nich mohly nacházet v majetku ministerstva financí. 
 
 Předměty z děčínského zámku byly ve 30. letech 20. století převezeny na zámek Jílové  
u Děčína (tehdy u Podmokel), kde byly v roce 1945 zkonfiskovány. Podle rozhodnutí Národní 
kulturní komise bylo roku 194 celkem 7 obrazů svěřeno ministerstvu financí (viz příloha). 
 
 Na základě zákona 106/1999 vás žádáme o sdělení, zda se tyto obrazy stále nacházejí  
v majetku ministerstva financí, kde jsou v současnosti umístěny a zda je možné si je 
prohlédnout či získat jejich fotografie. 
 
SEZNAM OBRAZŮ 
Německý malíř z 18. stol.   Žena s děckem,   olej  32x41 cm 
Český nebo rak. malíř 1. pol. 18. stol Podobizna muže  olej  53x63 cm 
Italský malíř 18. stol.   Pastýři                olej  89x129 cm 
Rak. nebo český malíř 1. pol. 18. stol. Podobizna muže  olej  64x80 cm 
Něm. malíř konce 18. stol., okruh Tischbeinův Dáma s kytarou olej  58x73 cm 
Holandský malíř 17. stol.   Zátiší   olej  128x154 cm 
Holandský malíř 17. stol.   Zátiší   olej  128x154 cm. “ 
 
 
 

          Ministerstvo financí provedlo kontrolu obrazů, které jsou v majetkové evidenci 
Ministerstva financí. Kontrolou bylo zjištěno, že v majetku je pouze jeden z obrazů,                        
a to Německý malíř z 18. stol., Žena s děckem, olej, 32x41 cm. K prohlédnutí nebo 
vyfotografování tohoto obrazu je nutné předem požádat písemně odbor 57 - ,,Bezpečnost  
a krizové řízení". 

 

 

 


