
V Praze dne 18. června 2018 
Č. j.: KPR 4076/2018 

 Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 14. června 2018, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 

1) materiály vážící se k organizaci tiskového briefingu prezidenta republiky ze dne 14. června 
2018 (například korespondenci, doklady ke koupi pálených „trenek“ a další); 
2) vyčíslení nákladů, které vznikly povinnému subjektu v souvislosti s tiskovým briefingem 
dle bodu 1) této žádosti; 
3) kdo zajistil a na čí podnět zorganizoval protipožární ochranu při tiskovém briefingu dle 
bodu 1) této žádosti, a kdo (např. který subjekt) platil náklady s tím spojené; 
4) z jakého útvaru byli hasiči přítomní při tiskovém briefingu dle bodu 1) této žádosti. 

 Kancelář prezidenta republiky k tomu uvádí: 

K bodům 1 a 2 žádosti o informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí. 

K bodům 3 a 4 
 Podnět k protipožární ochraně dal Odbor protokolu Kanceláře prezidenta republiky a 
protipožární ochranu zajišťoval Hasičský útvar ochrany Pražského hradu (k tomu viz § 6 odst. 
7 zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru). Náklady spojené s činností tohoto 
sboru jsou výdajem kapitoly Ministerstva vnitra, Kanceláři prezidenta republiky v této 
souvislosti žádné nevznikly.  
                                               

       
                                                                                                   JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 



V Praze dne 18. června 2018 
Č. j.: KPR 4076/2018 

Rozhodnutí 
Kanceláře prezidenta republiky 

 Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 14. června 2018, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: 

1) materiály vážící se k organizaci tiskového briefingu prezidenta republiky ze dne 14. června 
2018 (například korespondenci, doklady ke koupi pálených „trenek“ a další); 

2) vyčíslení nákladů, které vznikly povinnému subjektu v souvislosti s tiskovým briefingem 
dle bodu 1) této žádosti; 

3) kdo zajistil a na čí podnět zorganizoval protipožární ochranu při tiskovém briefingu dle 
bodu 1) této žádosti, a kdo (např. který subjekt) platil náklady s tím spojené; 

4) z jakého útvaru byli hasiči přítomní při tiskovém briefingu dle bodu 1) této žádosti. 

 Kancelář prezidenta republiky část žádosti o informace, uvedené v bodech 1 a 2, na 
základě § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá. 

 K části žádosti o informace uvedené v bodech 3 a 4 bylo vydáno samostatné sdělení. 

Odůvodnění 

 Žádné materiály k organizaci tiskového brífinku prezidenta republiky ze dne 
14. června 2018 vypracovány nebyly. Stejně tak doklady o koupi pálených „trenek“ 
neexistují, neboť pokud pan prezident uvedl, že je Kancelář prezidenta republiky koupila od 



Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1 Kč, byla to ze strany pana 
prezidenta nadsázka.  

   Kanceláři prezidenta republiky v souvislosti s předmětným brífinkem žádné zvláštní 
náklady nevznikly.   
  

Poučení 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 152 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí odvolání vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, Hrad I. 
nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1. 

         

                                                     
                                                                                                   JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 


