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V Praze dne 13. prosince 2021 

č. j. SPH 1714/2021 
 

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

 

 

Vážený pane  
 

dne 1. 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 

zhotovené „izolační budky“ pro prezidenta republiky. 
 

Dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, musí ze žádosti být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že 

se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v 

žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena 

k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého 

pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa (§ 14 odst. 1). 

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně 

není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3 zákona, není žádostí ve smyslu tohoto 

zákona (§ 14 odst. 4). Povinný subjekt posoudí žádost a brání-li nedostatek údajů o žadateli 

podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 

14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; 

nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží (§ 14 odst. 5 

písm. a) zákona). 
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Ze samotného textu žádosti žadatele sice nebylo zřejmé, komu je žádost určena a nebylo 

uvedeno datum narození žadatele, ani adresa místa trvalého pobytu či adresa bydliště či adresa 

pro doručování.  Žádost však byla podána do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky 

a na obálce datové zprávy je uvedena adresa žadatele včetně ID jeho datové schránky. 

Vzhledem k tomu, že pořízení skleněné „buňky“ zajišťovala Správa Pražského hradu, byla v 

souladu s vnitřní směrnicí č. 01/01/2014 žádost žadatele postoupena k vyřízení SPH jakožto 

povinnému subjektu. Nedostatek údajů o žadateli (zejména chybějící datum narození žadatele) 

však nebrání postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, a proto Správa 

Pražského hradu poskytuje žadateli následující informaci: 
 

K bodu 1): 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 izolační budky pro prezidenta republiky jsou uvedeny 

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

stránkách Správy Pražského hradu:  

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. 
 

K bodu 2): Umístění izolační budky zajišťovali rovněž zaměstnanci Správy Pražského hradu, 

položkový rozpočet k instalaci tudíž nebyl zhotoven. 
 

K bodu 3): Vzhledem k tomu, že zhotovení izolační budky zajišťovali zaměstnanci Správy 

Pražského hradu a použitý materiál byl pořízen v celkové výši 23.280,- Kč včetně DPH, 

nejednalo se o zakázku podléhající výběrovému řízení. 
 

K bodům 4) a 5): Testování ve smyslu technických norem prováděno nebylo. Izolační přepážka 

byla utěsněna standardními izolačními prostředky, tudíž izolace ve smyslu epidemického byla 

zajištěna. 
 

 

S pozdravem 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu  
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