Vážená paní

V Praze dne 14. října 2021
č. j. SPH 1354/2021

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

Vážená paní,
dne 11. října 2021 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“). Žádala jste o poskytnutí následujících informací:
1) zda v roce 2021 povinný subjekt vydal doporučení (nařízení, směrnici apod.) týkající se
prezidenta republiky, potažmo informací vztahujícím se k jeho zdravotnímu stavu;
2) pokud ano, kdy bylo doporučení vydáno (přesné datum), kým (název funkce), co bylo jeho
obsahem a komu bylo určeno;
3) dále žádám o kopie všech takových doporučení;
4) počet personálu, který byl vyčleněn (či byl přijat do pracovního poměru), aby osobně
asistoval prezidentu republiky v září a říjnu, a to včetně názvu pracovního zařazení a pozice;
5) počet zdravotnického personálu, který byl vyčleněn či přijat, aby pečoval o prezidenta
republiky, a to od ledna do října 2021, typ smluvního poměru, počet odpracovaných hodin v
září a říjnu 2021, zdravotní specializace, předmět práce;
6) přehled nákupů zdravotního materiálu a léčiv použitého pro potřeby prezidenta republiky
(přehled položek, množství, cena) učiněných v září a říjnu 2021;
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7) přehled stavebních úprav lánského zámečku i Pražského, a to poptávaných i uskutečněných
v roce 2021 pro potřeby prezidenta republiky včetně vyčíslení finančních nákladů.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
K dotazům pod body 1), 2) a 3):
Povinný subjekt žádné doporučení (nařízení, směrnici apod.) týkající se prezidenta republiky,
potažmo k poskytování informací vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, nikdy nevydal.
K dotazu pod bodem 4):
Správa Pražského hradu v září a říjnu tohoto roku nevyčlenila žádného svého zaměstnance, aby
osobně asistoval prezidentu republiky, za tímto účelem ani nebyl do pracovního poměru přijat
žádný nový zaměstnanec. Správa Pražského hradu má trvale určeny tři zaměstnance (jednoho
pro pracovní pozici: uklízečka – servírka, dva pro pracovní pozici: uklízečka) zajišťující úklid,
obsluhu a servis pro prezidenta republiky.
K dotazu pod bodem 5):
Správa Pražského hradu nezaměstnává žádný zdravotnický personál.
K dotazu pod bodem 6):
Správa Pražského hradu nákup zdravotního materiálu a léčiv pro potřeby prezidenta republiky
nezajišťovala a nezajišťuje.
K dotazu pod bodem 7):
V areálu zámku Lány ani v areálu Pražského hradu nebyly poptávány ani realizovány žádné
stavební úpravy pro potřeby prezidenta republiky.

S pozdravem

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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