
                                                                                           

    V Praze dne 26. listopadu 2015 
                                                                                              Č. j.: KPR 7442/2015                                                                                                                     

Věc: poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

         Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) obdržela v elektronické podobě žádost 
ze dne 23. listopadu 2015 o poskytnutí informací, týkajících se skupinové prohlídky 
reprezentačních prostor Pražského hradu dne 17. listopadu 2015. Níže uvedená odpověď na 
tuto žádost je strukturována tak, že k jednotlivým požadovaným informacím je přiřazena 
odpověď KPR. 

1.  Požadovaná informace 
      Kdo objednal pro skupinu několika desítek osob prohlídku reprezentačních prostor 

Pražského hradu na odpoledne 17. listopadu 2015? 
     Odpověď  
     Ne vždy jsou prohlídky Pražského hradu objednávány písemně, v daném případě šlo o 

ústní objednávku fyzické osoby.  
2.  Požadovaná informace 

Rád bych Vás poprosil o zaslání dokumentu/ e-mailu, prostřednictvím kterého k této 
objednávce došlo, a ze kterého by bylo zřetelné jméno/ název objednatele a předmět 
objednávky? 
Odpověď 
V návaznosti na předchozí odpověď Vám sdělujeme, že KPR Vámi požadovaný dokument 
nemá k dispozici. 

3.  Požadovaná informace 
Kdo si od Pražského hradu objednal občerstvení pro pohoštění, které bylo součástí 
prohlídky? 
Odpověď 
Od KPR si pohoštění nikdo neobjednal. KPR pohoštění ani neobjednala ani neplatila a 
platit je nebude. Pohoštění zajišťovala firma Eurest, a to na účet Strany práv občanů. 

4. Požadovaná informace 
Od jaké firmy si Pražský hrad toto pohoštění objednal? 
Odpověď 
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K tomu viz předchozí odpověď. 
5. Požadovaná informace 

Jakou cenu Pražský hrad za pohoštění zaplatil? 

Odpověď 
K tomu viz odpověď k požadované informaci pod poř. č. 3. 

6. Požadovaná informace 
Jakou cenu si Pražský hrad za pohoštění objednavateli akce naúčtoval? 
Odpověď 
K tomu viz odpověď k požadované informaci pod poř. č. 3. 

7. Požadovaná informace 
Jakou cenu si Pražský hrad naúčtoval za danou prohlídku Pražského hradu a jeho 
reprezentačních prostor dne 17. listopadu 2015?  
Odpověď 
Šlo o prohlídku bezplatnou. 

8. Požadovaná informace 
Rád bych Vás poprosil o zaslání dokladu o zaplacení daného pohoštění a dané prohlídky 
Pražského hradu a jeho reprezentačních prostor dne 17. listopadu 2015, ze kterého by mělo 
být jasně zřetelné jméno plátce, datum platby, zaplacená částka a výše zaplacené částky. 
Odpověď 
Z logiky výše uvedeného vyplývá, že KPR žádným takovým dokladem nedisponuje. 

       

                                                                                               JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 


