
V Praze dne 9. března 2016 
Č. j.: KPR 1416/2016 

Vážená paní  

 dopisem ze dne 29. února 2016 jste, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádala Kancelář 
prezidenta republiky (dále jen „KPR“) o poskytnutí informací na tyto otázky:  

1) Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného vedoucího Kanceláře za 
posledních 12 měsíců? Kdy byl šéf jmenován do funkce? 

2) Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků) dostal za posledních 12 měsíců? Pokud je 
to možné, prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce. 

3) Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa (plat včetně příplatků a odměn) 
v posledním roce jeho/jejího působení ve funkci? Prosím uveďte jméno, datum jmenování 
a datum odchodu z funkce.  

4) Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu? 
5) Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet 

financován? 
6) Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na úvazky)?  

 K tomu podle § 14 odst. 5 písm. d) cit. zákona uvádím: 

K otázce č. 1 
 Průměrný měsíční plat, vč. příplatku za vedení, vedoucího KPR se rovná částce, která 
byla zveřejněna na webové stránce KPR dne 20. dubna 2015, tzn., že činí 78 388 Kč čistého. 
Současný vedoucí KPR byl jmenován do funkce dne 14. března 2013. 

K otázce č. 2 
 Výši odměny, která není vyplácena v měsíčních intervalech, nelze na jednotlivé 
měsíce rozčlenit, lze však uvést průměrnou čistou měsíční odměnu, která je v zásadě shodná 
s částkou, která byla zveřejněna na webové stránce KPR, tj. 41 248 Kč. 

K otázce č. 3 
 K této otázce bylo vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

K otázce č. 4 
 Vedoucího KPR jmenuje do funkce na základě § 4 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., 
o Kanceláři prezidenta republiky, prezident republiky. 

K otázce č. 5 
 Schválený rozpočet kapitoly 301 – Kanceláře prezidenta republiky na rok 2016 je ve 
výši 458 562 010 Kč; z uvedeného objemu představuje rozpočet vlastního úřadu KPR částku 
112 585 394 Kč a je financován ze státního rozpočtu. 



K otázce č. 6 
 Průměrný evidenční počet přepočtený za 02/2016 činil 101,575 osob. 

 S pozdravem 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 


