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V Praze dne 21. prosince 2016 
Č.j.: SPH 2818/2016 

 

 

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

 

Vážená paní, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vztahující se 

k zaměstnancům Správy Pražského hradu, kteří disponují bezpečnostní prověrkou, Vám 

sdělujeme následující. 

 

Správa Pražského hradu nevyhovuje Vaší žádosti a vydává Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informace, které je uvedeno v příloze tohoto dopisu. 

 

S pozdravem 

 

  
 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 

 

 

 

Příloha: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

 

http://www.hrad.cz/


 

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 
 

 
 

č.j. SPH 2818/2016 

 

Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 

49366076, zastoupená Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem, jako povinný subjekt dle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona 

toto 

ROZHODNUTÍ  

O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE 

 

o zaměstnancích Správy Pražského hradu, kteří disponují bezpečnostní prověrkou, žadatelky 

……………….., nar. ……………….., bytem ……………….., doručovací adresa 

……………….., ze dne 12. prosince 2016. 

 

Odůvodnění: 

 

Ve věci neposkytnutí informace o zaměstnancích Správy Pražského hradu, kteří disponují 

bezpečnostní prověrkou, uvádíme následující. 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona je povinný subjekt oprávněn omezit 

poskytnutí informace, týká-li se výlučně vnitřních pokynů, které regulují výhradně vztahy 

uvnitř organizace, aniž by se výsledky regulace projevily navenek ve vztahu k třetím osobám. 

 

Přehled pracovních míst ve Správě Pražského hradu, na kterých je nezbytné mít přístup 

k utajovaným informacím, je řešen vnitřním pokynem vydaným zřizovatelem Správy 

Pražského hradu, tj. Kanceláří prezidenta republiky. Jedná se o pokyn, který žádným 

způsobem neovlivňuje práva a právem chráněné zájmy osob stojících vně organizace. 

Kancelář prezidenta republiky zajišťuje a spravuje pro Správu Pražského hradu oblast 

utajovaných informací.  

http://www.hrad.cz/
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Vzhledem k tomu, že přehled pracovních míst ve Správě Pražského hradu, na kterých je 

nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, je vydán jako vnitřní pokyn, je Správa 

Pražského hradu oprávněna omezit poskytnutí informace požadované v žádosti o informace a 

požadovanou informaci o poskytnutí seznamu svých zaměstnanců, kteří disponují 

bezpečnostní prověrkou, neposkytnout.  

 

Na základě výše uvedeného nebylo žádosti o informace vyhověno a žádost je tímto 

odmítnuta. 

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možno podat odvolání dle § 16 zákona. 

Odvolání se podává u povinného subjektu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o informace. 

 

V Praze dne 21. prosince 2016 

 
 
 
 
 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 
 

 

 otisk razítka 
 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martina Jandová, ředitelka Odboru právního 


