V Praze dne 26. srpna 2019
Č. j.: KPR 3676/2019

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 23. srpna 2019, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
a) sdělení celkových nákladů včetně těch nepeněžitých (počet policistů apod.) vydaných
z Vaší strany na zajištění zpřísněných bezpečnostních opatření na Pražském Hradě, a
to včetně ostnatých drátů a bezpečnostních kontrol;
b) na jakém právním a skutkovém základě jsou tato opatření prováděna.
Kancelář prezidenta republiky k části žádosti označené výše písmenem b) sděluje:
Areál Pražského hradu je v zásadě, s výjimkou omezeného počtu nemovitostí, ve
vlastnictví státu; z právního hlediska jde o soukromé vlastnictví veřejnoprávního subjektu.
Zároveň však je Pražský hrad, kromě toho, že je sídlem prezidenta republiky, významnou
národní kulturní památkou, kterou každý rok navštěvuje několik milionů návštěvníků. Je
odpovědností vlastníka, který ve veřejném zájmu umožňuje přístup veřejnosti na Pražský
hrad, zajistit ochranu majetku, ale především i bezpečnost návštěvníků. Tuto ochranu a
bezpečnost koordinuje Kancelář prezidenta republiky a zajišťuje ji Hradní stráž jako útvar
ozbrojených sil ČR a Policie ČR. Hradní stráž a Policie ČR se přitom řídí zákony, které se na
ně vztahují a vnitřními předpisy; kontrolu do areálu Pražského hradu zajišťuje Policie ČR.

a)
b)
c)
d)

Pokud jde o právní základ, Kancelář prezidenta republiky odkazuje zejména na
§ 14 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích,
§ 48 a další zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,
§ 9 a násl. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
§ 28 a další zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

K části žádosti výše označené písmenem a) je vydáno samostatné rozhodnutí.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva
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Rozhodnutí
Kanceláře prezidenta republiky
Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 23. srpna 2019, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
a) sdělení celkových nákladů včetně těch nepeněžitých (počet policistů apod.) vydaných
z Vaší strany na zajištění zpřísněných bezpečnostních opatření na Pražském Hradě, a
to včetně ostnatých drátů a bezpečnostních kontrol;
b) na jakém právním a skutkovém základě jsou tato opatření prováděna.
Kancelář prezidenta republiky část žádosti označené výše písmenem a) na základě § 15 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá.
K části žádosti výše označení písmenem b) bylo vydáno samostatné sdělení.
Odůvodnění
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. mají povinné subjekty povinnost poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti. Financování bezpečnostních opatření na
Pražském hradě do působnosti Kanceláře prezidenta republiky nepatří, a proto byla příslušná
část žádosti o informace odmítnuta. Na financování těchto opatření se podílí příspěvková
organizace Správa Pražského hradu, Policie ČR, popř. i Ministerstvo obrany ČR, pokud jde o
Hradní stráž.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat na základě § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí odvolání Kanceláři prezidenta republiky, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany,
119 08 Praha 1.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

