V Praze dne 17. června 2021
Č. j.: KPR 2755/2021

Dne 2. června 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:
1. Jak je regulován vjezd vozidel do areálu Pražského hradu?
2. Jakým právem může na nádvoří Pražského hradu parkovat vůz RZ 7H6 1713?
3. Má paní Alex Mynářová právo vjezdu a parkování v areálu Pražského hradu? Má-li, tak na
základě čeho?
4. V případě, došlo-li daným konáním k protiprávnímu jednání, byl tento ze strany Správy
pražského hradu/Kanceláře prezidenta republiky oznámen příslušným orgánům?
5. Na předmětné fotografii stojí vedle výše jmenovaného vozidla tov. zn. mercedes RZ 7H6
1713 i vozidlo tov. zn. land rover (jedná se nejspíše o vozidlo range rover) tmavé barvy, má
toto též oprávnění zmiňovaná v ad 2 a 3) mých dotazů a případně na základě čeho a
případně s tím, že nemá-li takováto oprávnění, došlo-li ke krokům mnou výše
specifikovaným jako ad 4) tohoto podání?
6. Komu vozidlo zmiňované v ad 5) mého dotazu patří, resp. kdo má ve spojitosti s ním právo
vjezdu do areálu Pražského hradu?
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje:
K bodu 1 žádosti o informace
Vjezd vozidel do areálu Pražského hradu upravuje jednak Rozhodnutí vedoucího Kanceláře
prezidenta republiky č. 151120 ze dne 19. listopadu 2015 (dále jen „Rozhodnutí vedoucího
KPR“) a Dopravní řád č. 110701, účinný od 1. července 2011, vydaný ředitelem Správy
Pražského hradu.
K bodu 2 žádosti o informace
Obecně platí, že žádnému vozidlu, které k tomu nemá povolení, Policie ČR, která kontroluje na
jednotlivých přístupových místech vjezd do areálu Pražského hradu, vjezd do tohoto areálu
neumožní. To znamená, že i předmětné vozidlo muselo mít povolení. Vzhledem k tomu, že
předmětné vozidlo, jak ze žadatelem připojené fotografie vyplývá, nepatřilo zaměstnanci
Kanceláře prezidenta republiky (ti, pokud přijíždějí do práce svými vozidly, mají na základě
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Dopravního řádu zřízeno právo parkovat na předem určených parkovištích) a parkovalo na
třetím nádvoří, což je ve smyslu přílohy č. 2 k Rozhodnutí vedoucího KPR oblast č. 1, pak
vjezd a parkování tohoto vozidla bylo na základě čl. III Rozhodnutí vedoucího KPR schváleno
vedoucím KPR; schválení se děje ústně a na základě toho sekretariát vedoucího KPR
telefonicky nahlásí RZ vozidla Útvaru ochrany prezidenta republiky Policie ČR. Pro úplnost se
uvádí, že právo schvalovat vjezd a parkování v oblasti č. 2 má ještě zástupce vedoucího KPR a
ředitel Sekretariátu prezidenta republiky.
K bodu 3 žádosti o informace
K tomu viz výše k bodu 2.
K bodu 4 žádosti o informace
Podle čl. 5 bodu 5.3 Dopravního řádu v konečném výsledku k jednorázovým i opakovaným
vjezdům nebo parkování vozidel vydávají povolení příslušníci Policie ČR na kontrolních
stanovištích, takže je zřejmé, že Policie ČR má právo eventuálnímu protiprávnímu jednání
řidičů v daném případě předem zamezit.
K bodu 5 žádosti o informace
K tomu viz odpověď k výše uvedeným bodům.
K bodu 6 žádosti o informace
Z výše uvedeného vyplývá, že i toto vozidlo muselo mít souhlas ke vjezdu a parkování a
navazující povolení Útvaru ochrany prezidenta republiky Policie ČR. Komu toto vozidlo patří,
nelze samozřejmě zjistit, jméno majitele a ani řidiče, je-li odchylný od majitele, Útvar ochrany
prezidenta neeviduje, takže nelze zjistit, kdo s tímto autem přijel. Odhlédne-li se od toho, že
mohlo jít o vozidlo, kterým byla doručena pošta, kdy se osoba, která přijela vozidlem, u
vchodu do budovy v evidenčním systému Policie ČR nezaznamenává, mohlo jít ve smyslu čl.
II bodu 1 písm. a) Rozhodnutí vedoucího KPR o návštěvu některého z útvarů Kanceláře
prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, Útvaru ochrany prezidenta republiky nebo
Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Tyto návštěvy se v evidenčním systému Policie ČR
zaznamenávají, ale protože jde o systém spravovaný Policií ČR, jsou údaje v něm uvedené
minimálně služebním tajemstvím, nehledě k tomu, do tohoto systému se nezaznamenává, zda
návštěva přijela či nepřijela vozidlem, takže příslušného návštěvníka nelze s předmětným
vozidlem prokazatelně ztotožnit.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva
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