
V Praze dne 20. dubna 2022 
Č. j.: KPR 1820/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 5. dubna 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost uvedenou, včetně otázek 
označených v žádosti pod č. 1 až 4, v tomto znění:  

Vážení,  

dne 4.4.2022 zveřejnila Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) na svých 
internetových stránkách www.hrad.cz krom dvou blahopřání prezidenta republiky ku zvolení 
dvěma kontroverzním politikům také tzv. „Vyjádření vedoucího Kanceláře prezidenta 
republiky“ - https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/
vyjadreni-vedouciho-kancelare-prezidenta-republiky-16360  
ve kterém slovem i obrazem promlouvá vedoucí kanceláře prezidenta republiky (dále jen 
„vekapr“) jménem „Hospody Na Srubu“ a to z pozice jejího majitele (dále jen 
„honasratzpjm“).  
V tomto příspěvku na stránkách Kanceláře prezidenta republiky si soukromý provozovatel 
restauračního zařízení stěžuje, že mu vyhořel podnik a tento někdo zapálil úmyslně (avšak 
před ukončením vyšetřování v dané věci), ve svém vyjádření honasratzpjm konstatuje, že za 
celou věc mohou novináři, kteří informováním o činech honasratzpjm v pozici vekapra 
odhalovali a odhalují věru nestandardní kroky, které vekapr a honasratzpjm v jedné osobě po 
dobu výkonu prezidentské funkce Miloše Zemana provádí.  
Nebudu se zabývat tím, nakolik je v právním a demokratickém státě přijatelné, aby vysoký 
státní úředník vykonával pozici, na kterou nemá kvalifikaci, aby tento úředník v rámci 
výkonu své funkce nesplňoval bezpečnostní předpoklady na tuto funkci kladenou, ani nebudu 
přemýšlet nad tím, jak je možné, aby úředník v takové pozici i podnikal, zeptám se stručně na 
něco jiného:  

1) Za jakých podmínek je možné uveřejnit příspěvek na stránkách www.hrad.cz týkající se 
soukromého podnikání včetně videa?  

2) Jaká je cena za uveřejnění příspěvku ad 1)?  

3) Kolik za uveřejnění reklamy na své podnikání honasratzpjm či jeho společnosti zaplatili?  



4) Za jakých podmínek a jak bylo honasratzpjm dovoleno takový příspěvek na stránky 
www.hrad.cz umístit, kdo to schválil, povolil a na základě jaké směrnice/předpisu.  

Úvodem KPR považuje za nezbytné ohradit se proti urážlivé argumentaci vůči vedoucímu 
KPR, použité žadatelem v textu žádosti před označením v žádosti položených otázek, 
nicméně k bodům 1 a 4 sděluje: 

Stránky www.hrad.cz jsou určeny k informování veřejnosti o činnosti prezidenta republiky, 
KPR, a Správy Pražského hradu. K uveřejňování zpráv na uvedené internetové adrese není 
vydána zvláštní směrnice, nicméně za jejich uveřejňování odpovídá podle čl. 18 
Organizačního řádu KPR Odbor tiskový. 

Pokud v rámci aktuálních tiskových zpráv bylo dne 4. dubna 2022 uveřejněno „Vyjádření 
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky“, zmíněné žadatelem v žádosti, reagovala tak KPR 
zcela logicky na to, že sdělovací prostředky informovaly veřejnost o požáru srubu 
v Osvětimanech jako požáru, který se týká majetku vedoucího KPR, neboli spojily tento 
soukromý majetek s funkcí jeho majitele, což pochopitelně skutečnosti neodpovídá, ale 
v návaznosti na způsob informování veřejnosti sdělovacími prostředky bylo nutno uvedeným 
způsobem reagovat a vyjádření vedoucího KPR v rámci tiskových zpráv zveřejnit. 

K bodům 2 a 3 žádosti bylo vydáno samostatné rozhodnutí.   

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 

http://www.hrad.cz

