
 

Správa Pražského hradu 
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V Praze dne 5. května 2015 

SPH 896/2015 

 

 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážená paní, 

 

dne 20. dubna 2015 obdržela Správa Pražského hrad Vaši žádost s odkazem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o odpověď 

na dotazy ohledně vozového parku Kanceláře prezidenta republiky a vozového parku 

Vojenské kanceláře prezidenta republiky. K tomu uvádíme: 

 

- Vojenská kancelář prezidenta republiky je podle § 3 odst. 2 zákona č. 219 /1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, součástí ozbrojených sil a 

povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., tak není ani Kancelář prezidenta 

republiky, ani Správa Pražského hradu, ale ani Vojenská kancelář prezidenta republiky, ale 

Ministerstvo obrany; z tohoto důvodu část Vaší žádosti, týkající se Vojenské kanceláře 

prezidenta republiky na základě § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Správa 

Pražského hradu odkládá; 

- Kancelář prezidenta republiky, na rozdíl od Správy Pražského hradu, žádný vozový park 

nemá, a proto k Vašim dotazům Správa Pražského hradu za svůj vozový park, který z části 

využívá i Kancelář prezidenta republiky, sděluje tyto odpovědi (odpovědi jsou číslovány dle 

pořadí Vašich dotazů): 

 

ad 1. Vozy značky Land Rover jsou součástí vozového parku Správy Pražského hradu. 

 

ad 2. Správa Pražského hradu užívá 4 vozy značky Land Rover, z toho jeden typu 

Freelander a tři typu Discovery. 

 

ad 3. Dva vozy Land Rover slouží k dispozičním jízdám, přepravním a dopravním službám 

zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, třetí vůz slouží sekretariátu ředitele Správy 

Pražského hradu a pro potřeby dalších přepravních služeb Správy Pražského hradu a čtvrtý 

vůz zabezpečuje přepravní potřeby a zásobování zámku Lány.   

 

ad 4. Vozy užívá Správa Pražského hradu od května 2013. 

 

ad 5. Vozy značky Land Rover užívá Správa Pražského hradu v režimu dočasného užívání. 
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ad 6. Kopie smlouvy o dočasném užívání vozidla č.j. SPH 975/2013 – viz příloha. 

 

ad 7. Viz odpověď na otázku č. 5. 

 

ad 8. Vozy značky Land Rover jsou dočasně užívány na základě dohody o vzájemné 

spolupráci Správy Pražského hradu, iniciované nabídkou zastoupení značky pro Českou 

republiku. 

 

S pozdravem 

  

 

 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu 


