
V Praze dne 1. června 2022 
Č. j.: KPR 2480/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 17. května 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost, o 
poskytnutí těchto informací: 

1. Kdo je pověřeným pracovníkem zodpovědným za obsah www stránek hrad.cz, případně 
jaká je transparentní redakční struktura. 

2. Jakým transparentním procesem prochází výběr obsahu zveřejněném na www stránkách 
hrad.cz, kde jsou dle Vašeho vyjádření zveřejňována soukromá videa zaměstnance úřadu. 

3. Zda je poskytována možnost a prostor vyjádření druhé straně sporu označené v 
soukromém videu zaměstnance úřadu a zda je tato osoba či subjekt o této skutečnosti 
informován, vzhledem k tomu, že se jedná o www stránky hrazené z peněz daňových 
poplatníků. 

4. V jakém smluvním vztahu je vlastník a provozovatel stránky hrad.cz, se subjektem 
provozujícím soukromý youtube kanál OVTV na adrese: https://www.youtube.com/
channel/UCMSsBlcUYOPecG6GZaj3t1w 

KPR k tomu sděluje: 

K bodům 1 a 2 žádosti o informace 

Stránky www.hrad.cz jsou využívány jak Správou Pražského hradu, státní příspěvkovou 
organizací, tak Kanceláří prezidenta republiky, která je využívá především k uveřejňování 
tiskových zpráv, týkajících se prezidenta republiky, popř. týkajících se i KPR, včetně videí. 
Pokud bylo na uvedené internetové stránce zveřejněno i soukromé video vedoucího KPR, o 
němž se žadatel v původní žádosti o informace zmiňoval, bylo tomu tak proto, že bylo nutno 
reagovat na způsob informování veřejnosti ze strany médií, která požár, jenž postihl 
soukromý majetek ve vlastnictví soukromé osoby, spojila nekorektně s veřejnou funkcí této 
osoby. 

Zveřejňování informací týkajících se prezidenta republiky nebo KPR přísluší Odboru 
tiskovému. 

K bodu 3 žádosti o informace 

http://www.hrad.cz


Jelikož se v předmětném videu vedoucí KPR zmínil o médiích, nebylo nutno jim prostor 
k vyjádření poskytovat, neboť ta, jak z podstaty věci vyplývá, svůj dostatečný prostor již mají. 

K bodu 4 žádosti o informace 

Provozovatelem stránky www.hrad.cz je Správa Pražského hradu. U ní bylo ověřeno, že 
založení www.youtube.com Správu Pražského hradu nic nestojí, stejně jako vkládání 
informací na tento kanál, a proto není nutno uzavírat zvláštní smluvní vztah. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 
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