
V Praze dne 7. srpna 2017 
Č. j.: KPR 4034/2017 

R o z h o d n u t í 
Kanceláře prezidenta republiky o odvolání 

Dne 31. července 2017 podal, odvolání proti rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky č. j. 
KPR 4034/2017 ze dne 13. července 2017.  
Kancelář prezidenta republiky s odkazem na § 87 správního řádu odvoláním napadené 
rozhodnutí ruší a žádosti o poskytnutí informací, doručenou dne 11. července 2017, 
vyhovuje, a to způsobem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 
Kancelář prezidenta republiky přezkoumala odvoláním napadené rozhodnutí a rozhodla 
žadateli o informace vyhovět. V žádosti o informace ze dne 11. července 2017 žadatel 
požadoval  
1) čísla jednací (či obdobných evidenčních označení, pod kterými Kancelář prezidenta 

republiky dané dokumenty eviduje) všech žádostí (podnětů) o milost pro pana Jiřího 
Kajínka, které obdržela od 1. ledna 2016 do dne 16. května 2017, 

2) datum podání žádostí (podnětů) dle bodu 1) této žádosti v uvedeném období, 
3) datum, kdy Kancelář prezidenta republiky žádosti (podněty) dle bodu 1) této žádosti 

v uvedeném období předala Ministerstvu spravedlnosti. 

V příloze tohoto rozhodnutí je rovněž vysvětlen rozdíl mezi údaji původně poskytnutými 
Kanceláří prezidenta republiky a údaji, které si žadatel vyžádal od Ministerstva spravedlnosti. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat na základě § 87 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí odvolání vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, Hrad I – 
nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha. Lhůtu nelze prodloužit. 

                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                     ředitel Odboru legislativy a práva 

Příloha 



Příloha k č.j. 4034/2017 

Počet žádostí o milost pro J. Kajínka v letech 2016 - 2017 
1) Vedoucí KPR sdělil 19.5.2017, že do KPR došlo nesčetně e-mailů, nesčetně žádostí … 

(pravděpodobně myslel celkem za několik let, nikoli jen 2016-2017) 

2)  KPR uvedla: 
  9 podání v r. 2016  (z toho 6 postoupeno na MS, neboť šlo o žádosti o milost)                                
10 podání v r. 2017  (z toho 7 postoupeno na MS, neboť šlo o žádosti o milost) 
= v letech 2016 – 2017 bylo z KPR na MS postoupeno celkem 13 žádostí o milost                                                  

3) MS uvedlo:  
5 podání v r. 2016  
8 podání v r. 2017 
= v letech 2016 – 2017 bylo na MS z KPR doručeno celkem 13 žádostí o milost 

Přehled 9 podání za r. 2016 – evidováno v Odboru legislativy a práva KPR pod č.j. 
1130/2016: 

Přehled 10 podání za r. 2017 – evidováno v Odboru legislativy a práva KPR pod č.j. 
419/2017: 

Odesilatel Věc Datum  
doručení 

Datum  
vyřízení v KPR

Způsob vyřízení

pisatel všeobecně 
k případu

15.2.2016 15.2.2016 a/a

pisatel žádost o milost 17.2.2016 22.2.2016 zasláno na MS

pisatel o přezkum 25.3.2016 31.3.2016 odpověď pisateli

pisatel žádost o milost 16.8.2016 16.8.2016 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 18.8.2018 18.8.2016 zasláno na MS

pisatel o přezkum 31.8.2016 31.8.2016 odpověď 
pisatelce

pisatel žádost o milost 8.9.2016 9.9.2016 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 13.9.2016 14.9.2016 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 11.12.2016 15.12.2016 na MS patrně 
zaevidováno v lednu 2017

zasláno na MS 



• Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v letech 2016 – 2017 bylo z KPR na MS zasláno celkem 
13 žádostí o milost, což shodně uvádí i MS. Poslední žádost o milost z r. 2016 z KPR byla na 
MS patrně zaevidována až v lednu 2017.  
• Mimo žádostí o milost byla v KPR vyřízena i 4 podání, která se netýkala přímo žádosti o 
milost, ale o přezkum trestního řízení. Těmto pisatelům bylo podáno vysvětlení, že prezident 
republiky nemá pravomoc přešetřovat postup orgánů tr. řízení.  
• Žádosti doručené v květnu 2017 nebyly z KPR na MS již postupovány, neboť pan prezident 
Jiřímu Kajínkovi dne 23.5.2017 udělil milost.  
• Poté, co se pan prezident veřejně vyjádřil, že udělí milost panu Kajínkovi, další žádosti 
zůstaly v KPR. 

Odesilatel Věc Datum 
doručení

Datum  
vyřízení

Způsob vyřízení

pisatel žádost o milost 17.1.2017 18.1.2017 zasláno na MS

e-mail bez 
podpisu

o pomoc pro J.K. 24.1.2017 30.1.2017 odpověď pisateli

pisatel žádost o milost 21.1.2017 1.2.2017 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 16.2.2017 16.2.2017 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 25.4.2017 26.4.2017 zasláno na MS

2 pisatelé žádost o milost 20.4.2017 28.4.2017 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 27.4.2017 28.4.2017 zasláno na MS

pisatel žádost o milost 3.5.2017 3.5.2017 zasláno na MS

2 pisatelé žádost o milost 4.5.2017 květen 2017 zůstalo v KPR

pisatel žádost o milost 11.5.2017 květen 2017 zůstalo v KPR


