V Praze dne 5. května 2021
Č. j.: KPR 1941/2021

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 20. dubna 2021, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
1. Jaké aktuální zákazy vstupu na území označované jako Pražský hrad, a to včetně
všech veřejných prostranství a ulic platí?
2. Kdo zákazy, uvedené v bodě 1, vydal, proč jsou udržovány v platnosti, o jaké právní
předpisy se opírají?
3. Jakým způsobem jsou zákazy, uvedené v bodě 1, vynucovány, včetně toho, zda jsou
dány příslušné pokyny ozbrojeným složkám ČR nebo jejich součástem, kdo tyto
pokyny vydal a jakým způsobem jsou realizovány?
4. Kopie příslušných opatření s uvedením osob, které příslušná opatření vydaly, včetně
jejich postavení a odkazu na příslušný zákonný předpis, který opravňuje k vydání
takového rozhodnutí, a to vše od roku 2016 do současnosti.
Kancelář prezidenta republiky (KPR) k bodům 1 až 3 a z části i k bodu 4 žádosti o informace
sděluje:
Obecně
1. Pražský hrad, resp. areál Pražského hradu, je podle nyní platného nařízení vlády
č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky, prohlášen národní kulturní památkou a z § 3 odst. 1 zákona
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, vyplývá, že Pražský hrad, vedle
zámku Lány, je i sídlem prezidenta republiky. S touto druhou funkcí Pražského hradu
(i zámku Lány) souvisí § 48 a 49 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
které upravují zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů a zajišťování
bezpečnosti chráněných osob, a dále § 28 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky, který vymezuje úkoly Hradní stráže jakou součásti
ozbrojených sil. Příslušná hospodařit s majetkem areálu Pražského hradu (i zámku
Lány) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, je Správa Pražského hradu, zřízená jako příspěvková
organizace; ta z tohoto titulu vydává se souhlasem KPR Návštěvní řád areálu
Pražského hradu.
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2. Dotaz žadatele je datován dnem 19. dubna 2021 a týká se tedy období, kdy na základě
protiepidemických opatření vlády byl areál Pražského hradu pro veřejnost uzavřen;
vzhledem k tomu, že během 15denní lhůty, v níž má žadatel nárok podle zákona č.
106/1999 Sb. na vyřízení žádosti o informace, došlo ke změně právního stavu, týká se
odpověď k bodu 1 žádosti o informace aktuálního stavu, zatímco odpovědi k bodům 2
a 3 a z části i k bodu 4 se týkají stavu předchozího.
K bodu 1 žádosti o informace
V současné době platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené usnesením
vlády č. 423 ze dne 29. dubna 2021; podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. e) uvedeného usnesení
vlády se s účinností od 3. května 2021 provoz, kromě jiného, hradů a obdobných historických
objektů, omezuje tak, že se zakazují návštěvy a prohlídky veřejností, s výjimkou, kromě
jiného, hlavního města Prahy, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel
neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je
přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o
členy domácnosti. Znamená to, že od 3. května 2021 je umožněn přístup veřejnosti do areálu
Pražského hradu a pokud jde o nastavená ochranná opatření, jejich dodržování kontrolují
příslušní zaměstnanci Správy Pražského hradu. Zároveň ovšem pro návštěvníky platí
standardní návštěvní řád.
K bodu 2 žádosti o informace
Obecně platí, že usnesení vlády, popř. opatření Ministerstva zdravotnictví nesměřuje-li
výslovně na areál Pražského hradu, Kancelář prezidenta republiky nezavazuje, s výjimkou
ovšem případu, kdy jsou předmětná opatření vydávána na základě ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v nouzovém stavu [např. usnesení vlády č.
217 ze dne 28. února 2021, které v bodě 3 písm. i) zakazuje bez dalšího návštěvy a prohlídky,
kromě jiného, hradů a obdobných historických objektů], nebo na základě zákona č. 94/2021
Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, (např. již výše zmíněné
usnesení vlády č. 423/2021). Předmětné zákazy či omezení nejsou výsledkem rozhodnutí
Kanceláře prezidenta republiky, ale vlády, popř. Ministerstva zdravotnictví a Kancelář
prezidenta republiky má pouze povinnost se jimi řídit, což nepochybně v zájmu ochrany
veřejného zdraví činila a činí.
K bodu 3 žádosti o informace
Zamezení vstupu veřejnosti na Pražský hrad se vždy opíralo o příslušná usnesení vlády, popř.
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Na základě toho zamezení vstupu veřejnosti zajišťoval
příslušný útvar Policie ČR a Hradní stráž; je pravděpodobné, že jak útvar Policie ČR, tak
Hradní stráž k tomu měly interní pokyny, ty však nepatří do působnosti KPR, nehledě k tomu,
že KPR k nim, s ohledem na jejich povahu, nemá ani nemůže mít přístup.
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K bodu 4 žádosti o informace
Příslušná opatření byla nastavena vládou, popř. Ministerstvem zdravotnictví a jsou po celou
dobu pandemie onemocnění COVID-19 uveřejňována ve Sbírce zákonů. KPR k tomu žádná
zvláštní rozhodnutí nevydávala a plnění opatření přijatých na úrovni příslušných státních
orgánů bylo zajišťováno neformalizovanou koordinací KPR a Správy Pražského hradu
s příslušným útvarem Policie ČR a Hradní stráže.
Vzhledem k tomu, že dotaz č. 4 míří i před období propuklé pandemie a týká se v podstatě
Návštěvního řádu areálu Pražského hradu, který vydává Správa Pražského hradu, byla tato
část žádosti odložena.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

