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V Praze dne 6. září 2019
č. j. SPH 2323/2019

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

Vážený pane,
dne 27. srpna 2019 obdržela Správa Pražského hradu doplnění Vaší žádosti o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), ze dne 23. srpna 2019 vztahující se k nákladům na zajištění
zpřísněných bezpečnostních opatření na Pražském hradě.

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Vámi požadovanou informaci, tj. rozpis jednotlivých nákladů vynaložených na zajištění
bezpečnosti areálu Pražského hradu, Vám poskytujeme v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm. d) zákona, v příloze tohoto sdělení. Připojený soupis nákladů je zpracován za požadované
období, tj. od 1.1.2019, a to s uvedením specifikace nákladu, ceny bez DPH a čísla objednávky
(č.j. spisu).
Nad rámec uvedeného je třeba podotknout, že Váš dotaz je směřován pouze na
„náklady“. Jak vyplývá z připojené tabulky, provozní výdaje (čili náklady) v roce 2019 doposud
činí částku 6.389.259,80 Kč včetně DPH. Kromě těchto nákladů realizuje Správa Pražského
hradu rovněž investiční činnost, která však není ve Vašem dotazu přímo zmíněna. Tato
investiční činnost je uskutečňována ze dvou zdrojů; jednak z dotace ze státního rozpočtu
(SMVS), kdy bylo letos fakturováno 10.429.608,- Kč za dodávky detekční technologie. Dále je
předpoklad, že v letošním roce bude fakturováno dalších 10.509.990,- Kč za další dodávky
detekční technologie a projekt k realizaci bezpečnostních opatření. Druhým investičním
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zdrojem jsou vlastní prostředky Správy Pražského hradu. Z tohoto zdroje byla v tomto roce
doposud fakturována částka 612.741,20 Kč.
Obsah konkrétních akcí a opatření k zajištění bezpečnostních opatření v areálu
Pražského hradu a zámku Lány, včetně podrobné technické specifikace požadovaných
technologií a zařízení jsou zpracovány v režimu utajovaných informací stupně
„VYHRAZENÉ“ a jsou uloženy u Odboru bezpečnosti Kanceláře prezidenta republiky (OB
KPR) pod č.j.: V1/2016-OST-OB,

V13/2017-OST, V105/2017-OST, V126/2017-OST a

V17/2017-OST-OPP, nelze je proto použit pro účely poskytování informací dle zák. č.
106/1999 Sb.
Co se týká nákladů vynaložených v měsíci srpnu 2019, Správa Pražského hradu zatím
neeviduje žádnou fakturaci za tento měsíc.
K Vaší žádosti o sdělení, na jakém právním a skutkovém základě jsou prováděna
bezpečnostní opatření, Vám uvádíme následující:
Odkazujeme Vás na Zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa Pražského hradu
ze dne 19. dubna 1993 – Článek II odst. 1 písm. a), podle níž je předmětem činnosti Správy
Pražského hradu (SPH) vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro
výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost KPR, poskytování výkonů pro
Vojenskou kancelář, Hradní stráž a Útvar ochrany prezidenta v případech, kdy tyto složky
spolupůsobí při výkonu ústavních funkcí prezidenta republiky a při činnosti KPR. Tímto
poskytováním výkonu je i pořizování věcí a služeb v přímé souvislosti s plněním úkolů
souvisejících s činností shora uvedených složek v rámci Pražského hradu, tedy i zabezpečení
dodávek či služeb ve vztahu k provedeným bezpečnostním opatřením.
Kromě zajišťování bezpečnosti určené osoby, tj. v daném případě prezidenta republiky,
přísluší Polici ČR zajišťovat bezpečnost chráněných objektů a prostorů. Chráněnými objekty a
prostory jsou ty, o nichž tak rozhodne vláda (§ 48 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky). Vláda tak rozhodla svým usnesením ze dne 16. ledna 2008 č. 1604 a ve
vztahu k prezidentovi republiky vymezila chráněné objekty a prostory slovy „sídelní objekty
prezidenta republiky“. Ochraně nemusí podléhat jen stavba, ale protože zmíněný zákon (§ 48)
používá obrat „objekt a prostor“, může jím být i pozemek nezastavěný stavbou; podstatné ale
je, že se musí jednat o objekty a prostory zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost.
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Z tohoto hlediska a s přihlédnutím k tomu, že sídlem prezidenta republiky byl v § 1 vládního
nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, prohlášen Pražský hrad s tím, že
k zabezpečení jeho řádné správy a ochrany se vytváří chráněná oblast Pražského hradu, lze
dovodit, že sídelními objekty prezidenta republiky ve smyslu uvedeného usnesení vlády jsou
objekty chráněné oblasti Pražského hradu, resp. areál Pražského hradu. Vymezení areálu
Pražského hradu je v návaznosti na § 3 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti
Pražského hradu, oficiálně provedeno vyhláškou Národního výboru hlavního města Prahy o
vymezení chráněné oblasti a zájmových území Pražského hradu ze dne 4. května 1966,
vyhlášené pod č. 6 Sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí Národního výboru hl.m. Prahy.
V neposlední řadě je třeba konstatovat, že Pražský hrad je nejen sídlem prezidenta
republiky, ale zároveň i významnou národní kulturní památkou, jejíž areál navštíví každý rok
několik milionů návštěvníků (jedná se o nejnavštěvovanější turistický cíl v České republice).
Je odpovědností vlastníka (čili státu, kdy z právního hlediska jde o soukromé vlastnictví
veřejnoprávního subjektu), který ve veřejném zájmu umožňuje přístup veřejnosti na Pražský
hrad, zajistit ochranu nejen majetku, ale především bezpečnost samotných návštěvníků.
Odkazujeme Vás rovněž na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (zejména § 14 odst. 3), zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči (§ 9 a násl.) a zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (§
28 a další).
K Vaší žádosti o informaci vztahující se k využitému počtu policistů (tj. bezpečnostních
kontrol) v rámci zajištění bezpečnostních opatření na Pražském hradě Vám sdělujeme, že tato
informace se nevztahuje k působnosti Správy Pražského hradu, neboť ochranu (včetně
bezpečnostních kontrol) zajišťuje dle své příslušnosti Policie České republiky.

Z tohoto

důvodu tuto část Vaší žádosti v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona odkládáme.
S pozdravem,

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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