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Extinction Rebellion Czech Republic - Rebelie proti vyhynutí, z.s. 

IČ: 08509263  
sídlem: V Šáreckém údolí 281/54 160 00 Praha 6, Dejvice  
datová schránka: v3vjeun  
prostřednictvím předsedy  

 

 
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Dobrý den, 

 

dne 2. srpna 2020 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), týkající se uzavření některých prostor v areálu Pražského hradu ve dnech 26. června 

2020 a 30. července 2020. 

 

 

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 

 

Nejdříve je třeba konstatovat, že Správa Pražského hradu respektuje výkon shromažďovacího 

práva k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a 

názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a 

stanovisek ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím v platném 

znění. 
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Co se týká obou shromáždění konaných ve dnech 26. června 2020 a 30. července 2020 

(organizovaných svolavatelem Extinction Rebellion Czech Republic - Rebelie proti vyhynutí,  

z.s.), je nutné vzít v úvahu, že Správa Pražského hradu jakožto subjekt příslušný hospodařit ve 

smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, s majetkem státu tvořícím areál Pražského hradu a tím i o tento majetek pečovat, 

neudělila souhlas s konáním těchto shromáždění. Zmíněný souhlas musí být dle § 5 odst. 4 

zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím v platném znění, rovněž nedílnou součástí 

řádného oznámení o konání shromáždění příslušnému úřadu, neboť prostory areálu Pražského 

hradu nejsou veřejným prostranstvím. Správa Pražského hradu má za to, že nepředložení 

jejího souhlasu příslušnému úřadu, jak bylo specifikováno výše, má za následek, že obě 

shromáždění konaná v areálu Pražského hradu nebyla řádně ohlášena. 

 

Za zmíněné technické a provozní důvody pro uzavření objektů v areálu Pražského hradu ve 

dnech 26. června 2020 a 30. července 2020 považuje Správa Pražského hradu nutnost 

zajištění ochrany národních kulturních památek v areálu Pražského hradu v souladu s její 

povinností jednat s péčí řádného hospodáře, a to zejména s ohledem na skutečnost, že o 

souhlas s konáním shromáždění nebyla požádána a neobdržela tak ani ohledně obou konaných 

shromáždění žádné bližší informace (tj. účel shromáždění, datum konání, předpokládaný 

počet účastníků a přijatá opatření zajišťující konání shromáždění v souladu se zákonem o 

právu shromažďovacím). 

 

 

S pozdravem, 

 
  
 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu  


