V Praze dne 14. října 2021
č. j. SPH 1340/2021

Věc: odložení žádosti o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ze dne 10. října 2021.

Správa Pražského hradu obdržela dne 10. října 2021, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost paní
a pana
o poskytnutí těchto informací:
1. Sdělení přesné diagnózy zdravotního stavu pana prezidenta.
2. Sdělení, zda se pan prezident nachází v ohrožení života.
3. Sdělení prognózy dalšího vývoje zdravotního stavu pana prezidenta.
4. Sdělení, zda zdravotní stav pana prezidenta znamená, že pan prezident není schopen
částečně či úplně vykonávat funkce prezidenta republiky vyplývající z Ústavy ČR.
5. Sdělení, jak dlouho pan prezident nebude podle dostupných aktuálních informací
schopen částečně či úplně vykonávat funkce prezidenta republiky vyplývající
z Ústavy ČR.
Žádost o informace se podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. ve znění
pozdějších předpisů odkládá.

Odůvodnění:
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty povinny poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti, resp. k jejich činnosti. V § 14 odst. 5 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb. je stanoveno, že povinný subjekt žádost o informace posoudí a v
případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto
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odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Správě Pražského
hradu přísluší na základě zřizovací listiny, vydané Kanceláří prezidenta republiky dne 19. dubna
1993, vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních
funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky; je tedy zřejmé, že
předmět žádosti o informace Správě Pražského hradu nepřísluší, neboť se nevztahuje k její
působnosti.
Na základě toho byla žádost o informace odložena. Obsah žádosti o informace je takový,
že se v daném případě nevztahuje k působnosti Správy Pražského hradu, ale k působnosti
Kanceláře prezidenta republiky.

S pozdravem

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
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