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Podnět ve věci prodeje kláštera sv. Gabriela Českou poštou, s. p. – odpověď 
 

Dne 20. prosince 2016 obdrželo Ministerstvo vnitra Váš elektronický podnět, 
ve kterém se vyjadřujete k chystanému prodeji kláštera sv. Gabriela a kostela 
Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově. Činnosti zakladatele vůči České 
poště, s. p. spadají dle organizačního řádu ministerstva pod úsek prvního náměstka 
ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti. Z tohoto důvodu byla k vyřízení 
Vašeho podnětu určena mnou řízení kancelář. 
 

Na základě Vašeho dopisu si Ministerstvo vnitra vyžádalo relevantní podklady 
a vysvětlení od České pošty, s. p. a sděluje Vám následující. 

 
Vedení České pošty, s. p. si velice dobře uvědomuje kulturní hodnotu 

zmíněného areálu a právě proto dospělo k rozhodnutí jej prodat. Pro současné 
potřeby provozu České pošty, s. p. je objekt z kapacitních důvodů nevyhovující 
a bohužel již nesplňoval ani podmínky pro využití Poštovním muzeem, které se proto 
přestěhovalo do jiných prostor. Provoz celého areálu je finančně velmi nákladný 
a tím spíše, je-li objekt poloprázdný a přesto se musí kompletně temperovat, aby 
nechátral a nedocházelo k poničení fresek. 

 
S ohledem na architektonický a umělecký význam celého objektu byla vedena 

osobní jednání s Nadačním spolkem Malakim a také se zástupci Římskokatolické 
duchovní správy, kteří byli informováni o záměru prodeje a zároveň byli vyzváni, aby 
se účastnili e-aukce.  
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Jelikož si je Česká pošta, s. p. vědoma závazku vyplývajícího z kupní smlouvy 
z roku 1919 pro vykonávání bohoslužeb v kostele sv. Gabriela, proběhla jednání i se 
zástupci Římskokatolické duchovní správy o zřízení služebnosti užívání kostela 
a chůze. Aktuálně je u katastrálního úřadu vedeno řízení, které má toto zabezpečit.      
 

Česká pošta, s. p. dále ve zveřejněných dokumentech k výběrovému řízení na 
prodej předmětné nemovitosti upozorňuje na fakt, že je nemovitost zapsána 
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, vedeném Národním 
památkovým ústavem jako nemovitá kulturní památka „klášter benediktinek“ pod 
číslem rejstříku 40328/1-1379. Ochraně podléhají a musí být zachovány i prvky 
původního vybavení a výzdoby jako součásti této památky, vč. nástěnných maleb 
v budově č. p. 106, z nichž některé jsou nebo mohou být překryty výmalbou. 

 
Česká pošta, s. p. tak informuje zájemce, že veškeré stavební úpravy 

a rekonstrukce budou podléhat přísnému dohledu dotčených úřadů. Jedním z cílů 
prodeje je nalézt ekonomicky silný subjekt, který by zachoval tuto unikátní památku 
jako celek a nedošlo tak k její devastaci.  

 
Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se obrátit na ředitele divize 

správa majetku České pošty, s. p. Ing. Aleše Pospíšila, MBA 
(pospisil.ales.2@cpost.cz). 

 
Věřím, že mé vysvětlení je dostačující. 

 
 

S pozdravem 
 
 

 
 

             Mgr. Pavel Vařeka 
 

       ředitel kanceláře 
    prvního náměstka ministra vnitra 

                 pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti 
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