
 

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

V Praze dne 10. května 2019 

č. j. SPH 1125/2019 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane, 

 

dne 18. dubna 2019 obdržela Správa Pražského hradu žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“), 

podanou Vámi jménem výše uvedené právnické osoby, o poskytnutí informací týkajících se 

darů věnovaných prezidentem republiky během jeho obou funkčních období. 

 

Vámi požadovanou informaci, tj. seznam všech darů věnovaných prezidentem republiky, 

které zakoupila Správa Pražského hradu, Vám poskytujeme v souladu s ustanovením § 14 

odst. 5 písm. d) zákona v příloze tohoto sdělení, a to s uvedením jednotkové ceny darů v Kč 

včetně DPH dle sazby platné v příslušném roce. Seznam darů je zpracován ode dne 8. března 

2013 do dne 24. dubna 2019. 

 

Pro pořádek doplňujeme, že Správa Pražského hradu je příspěvkovou organizací v rámci 

rozpočtové kapitoly Kanceláře prezidenta republiky. Jednalo se o standardní výdaje opírající 

se o ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, podle něhož Kancelář prezidenta republiky, a ve vazbě na 

ustanovení § 3 citovaného zákona i Správa Pražského hradu, obstarává věci spojené nejen 

s protokolárními povinnostmi, ale i s veřejnou činností prezidenta republiky. Pojem „veřejná 

činnost prezidenta republiky“ není právními předpisy upraven a především není upraveno 

koho, kdy a za jakých podmínek je prezident republiky oprávněn při výkonu své funkce 

obdarovat, zda při přijetí zahraniční nebo tuzemské návštěvy, anebo při příležitosti narozenin 

obdarovaného.  

 

Výdaje tedy nebyly provedeny v rozporu s právními předpisy a při jejich uskutečnění byla 

dodržena zásada hospodárnosti. 
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S pozdravem, 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu  


