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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 21.1.2021 

z 12.1.2021 MK 4514/2021 OPP 

MK-S 989/2021 OPP 

Věc: Odpověď žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 13. 1. 2020 níže uvedenou žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

1) Jaké konkrétní kroky jste v posledních 5 letech učinili pro to, abyste zabránili chátrání 
historického Vyšehradského nádraží? 
2) Jaká je současná situace ohledně Vyšehradského nádraží, myšleno v tom smyslu, zda-li 

probíhá nějaké jednání, řízení, nebo jakákoliv aktivita vedoucí k jeho záchraně? 
3) Jaké konkrétní kroky plánujete v budoucnu učinit pro to, aby se zachránilo Vyšehradské 
nádraží? 

K uvedené žádosti sdělujeme následující. 

Podle $ 29 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „PamZ“) vykonává působnost a organizuje státní památkovou péči, ve 
stanoveném správním obvodu, obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Podle $ 29 odst. 2 písm. e) PamZ vykonává státní správu na úseku státní památkové 

péče obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný 
orgán státní památkové péče. 

Podle $ 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům 
obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, 

orgány hlavního města Prahy, není-li dále stanoveno jinak. 
Příslušným správním orgánem pro výkon přenesené státní právy na úseku státní 

památkové péče na území správního obvodu hlavního města Prahy je, s odkazem na výše 
uvedené, Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče. Pouze tento správní orgán



je nadán působností a pravomocí ve věcech kulturních památek na území správního obvodu 
hlavního města Prahy, tedy i pro případ kulturní památky Vyšehradského nádraží. 

Ministerstvo kultury je ve vztahu k Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
památkové péče, odvolacím správním orgánem, který vydal ve věci Vyšehradského nádraží 
níže uvedená rozhodnutí o odvolání společnosti RailCity Vyšehrad s. r. o. proti rozhodnutí 
Magistrát hlavního města Prahy, odboru památkové péče. 

Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 68651/2020 OPP ze dne 10. listopadu 
2020 o odvolání účastníka řízení společnosti RailCity Vyšehrad s. r. 0., se sídlem 

Svobodova 86/2, 128 00 Praha 2, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, 
odboru památkové péče, vydanému pod č. j.: MHMP 808734/2020 dne 1. června 2020, 
kterým mu byl uložen v řízení o uložení pokuty podle $ 67 a nási. zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení $ 62 a $ 93 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění, správní 
trest úhrnné pokuty ve výši 800 000 Kč dle ustanovení $ 41 odst. 1 přestupkového 

zákona za přestupky definované v ustanovení $ 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, spolu s povinností uhradit 
náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle $ 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s 
ustanovením $ 95 odst. 1 pčestupkového zákona a ustanovení $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 
520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 

jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. (Odvolání zamítnuto a potvrzeno 
rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy). 

Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 19515/2020 OPP ze dne 16. března 2020 
o odvolání účastníka řízení, společnosti RailCity Vyšehrad s. r. o., se sídlem Svobodova 
86/2, 128 00 Praha 2, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
památkové péče, vydanému pod č. j.: MHMP 108984/2020 ze dne 20. ledna 2020, 
kterým mu byla uložena v řízení o uložení pokuty podle 8 67 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení $ 62 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění, pokuta ve výši 300 
600 Kč podle ustanovení $ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, za přestupek spočívající v porušení ustanovení $ 10 odst. 2 
kontrolního řádu, spolu s povinností uhradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč 
podle $ 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením $ 95 odst. 1 přestupkového 
zákona a ustanovení $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a 
ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení. (Odvolání zamítnuto a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hlavního 
města Prahy). 
Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 2617/2020 OPP ze dne 20. ledna 2020 o 

odvolání účastníka řízení společnosti RailCity Vyšehrad s. r. 0., se sídlem Svobodova 
86/2, 128 00 Praha 2, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
památkové péče, vydanému pod č. j.: MHMP 1969135/2019 dne 7. října 2019, kterým 
mu byl uložen v řízení o uložení pokuty podle $ 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení $ 62 a $ 93 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění, správní trest úhrnné 
pokuty ve výši 300 000 Kč dle ustanovení $ 41 odst. 1 přestupkového zákona za 

přestupky definované v ustanovení $ 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, spolu s povinností uhradit náklady řízení 
paušální částkou 1 000 Kč podle $ 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením $ 
95 odst. 1 přestupkového zákona a ustanovení $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o 
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o



výši paušální částky nákladů řízení. (Odvolání zamítnuto a potvrzeno rozhodnutí 
Magistrátu hlavního města Prahy). 
Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 1317/2020 OPP ze dne 8. ledna 2020 o 
odvolání účastníka řízení společnosti RailCity Vyšehrad s. r. 0., se sídlem Svobodova 
86/2, 128 00 Praha 2, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
památkové péče, vydanému pod č. j.: MHMP 2301034/2019 dne 13. listopadu 2019, 
kterým mu byla uložena v řízení o uložení pokuty podle $ 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení $ 62 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění, ve společném řízení 
v souladu s ustanovením $ 88 odst. 1 přestupkového zákona a $ 140 správního řádu, 
pokuta v úhrnné výši 400 000 Kč podle ustanovení 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za přestupky spočívající v 
porušení ustanovení $ 10 odst. 2 kontrolního řádu, spolu s povinností uhradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle $ 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s 
ustanovením $ 95 odst. 1 přestupkového zákona a ustanovení $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 
520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. (Odvolání zamítnuto a potvrzeno 
rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy). 
Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 56121/2019 OPP ze dne 8. srpna 2019 o 
odvolání účastníka řízení společnosti RailCity Vyšehrad s. r. o., se sídlem Svobodova 
86/2, 128 00 Praha 2, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního mčsta Prahy, odboru 
památkové péče, vydaného pod č. j.: MHMP 1224061/2019 ze dne 24. června 2019, 
kterým mu byla uložena v řízení o uložení pokuty podle $ 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení $ 62 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění, pokuta ve výši 200 

000 Kč podle ustanovení 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, za přestupek spočívající v porušení ustanovení $ 10 odst. 2 
kontrolního řádu, spolu s povinností uhradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč 
podle $ 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením $ 95 odst. 1 přestupkového 
zákona a ustanovení $ 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a 
ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 
nákladů řízení. (Změněn výrok II. rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o výši 
pokuty, tak, že nově byla účastníku řízení uložena pokuta ve výši 190 000 Kč). 
Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 50180/2017 OPP ze dne 10. srpna 2017 - 
o odvolání účastníka řízení, společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o., se sídlem Svobodova 

86/2, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, vlastníka dotčené nemovitosti č. p. 86, k. ú. Vyšehrad, 
Svobodova 2, Praha 2, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod r. č. 50534/ 1-2274, proti rozhodnutí Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru památkové péče, č. j.: MHMP 813802/2017 ze dne 22. 
května 2017, o uložení nápravných opatření dle ustanovení 8 10 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči. (Odvolání zamitnuto a potvrzeno rozhodnutí 
Magistrátu hlavního města Prahy). 

S pozdravem 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury 

MINISTERSTVO KULTURY 

Maltézské náměstí 471/1 

11811 Praha 1— Malá Strana 

1Č: 00023671


