
 

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 8. prosince 2021 

č. j. SPH 1701/2021 
 

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

 

Vážený pane  
 

dne 3. prosince 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky (dále také jen KPR) Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žádal jste o poskytnutí informace týkající se 

nákladů na zhotovení ochranné průhledné "buňky" pro prezidenta republiky a dále o informace 

týkající se celkových nákladů vynaložených na „opatření kvůli koronaviru na lánském zámku“. 

 

Vaše žádost byla sice adresována Kanceláři prezidenta republiky, avšak vzhledem 

k tomu, že pořízení skleněné „buňky“ zajišťovala Správa Pražského hradu (dále také jen SPH), 

byla v souladu s vnitřní směrnicí č. 01/01/2014 Vaše žádost postoupena k vyřízení SPH jakožto 

povinnému subjektu. 

 

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 
 

Náklady související se zhotovením ochranné „buňky“ pro prezidenta republiky činily celkem 

23.280,- Kč včetně DPH. Jde o náklady vynaložené na pořízení materiálu, výrobu si zajistila 

Správa Pražského hradu svépomocí prostřednictvím svým zaměstnanců. Bližší informace 

týkající se zhotovené skleněné „buňky“ pro prezidenta republiky jsou uvedeny v poskytnuté 

informaci vedené pod č.j. SPH 1667/2021, která byla zveřejněna na webových stránkách 

Správy Pražského hradu:  

http://www.hrad.cz/
mailto:sekretariat.sph@hrad.cz


2 

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 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/informace-a-podani-zadosti-

podle-zakona-c.-106-1999-sb.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/informace-uverejnene-

podle-5-odst.-3-zakona-c.-106-1999-sb.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim. 

 

Jediným opatřením, které Správa Pražského hradu na základě pokynu KPR realizovala 

v souvislosti s pozitivním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 u prezidenta 

republiky, bylo zhotovení skleněné „buňky“, přičemž náklady na její zhotovení jsou blíže 

rozepsány výše.  

 

Správa Pražského hradu zajišťuje rovněž pravidelné dezinfikování vnitřních prostor zámku 

v Lánech. Podrobnosti ohledně tohoto opatření jsou uvedeny v poskytnuté informaci vedené 

pod č.j. SPH 1681/2021, která byla zveřejněna na webových stránkách Správy Pražského hradu 

(odkaz uveden výše). Jedná se však o standardní opatření, které nesouvisí s aktuální izolací 

prezidenta republiky (resp. s jeho pozitivním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS-

Cov-2). 

 

 

S pozdravem 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu  
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