
V Praze dne 9. srpna 2019 
Č. j.: KPR 3376/2019 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 31. července 2019, na základě zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost, o 
poskytnutí těchto informací: 

1. Zadání výběrového řízení na post zaměstnance tiskového odboru (datum uveřejnění 
inzerátu, způsoby uveřejnění, celková doba uveřejnění). 

2. Popis pracovní pozice a náplně, požadavky na kandidáta, žádala si prezidentská 
kancelář reference od předchozích zaměstnavatelů? Pokud ano, poprosím o 
dokumentaci. Jelikož jde  

3. Jmenovitě složení výběrové komise – nejedná se o informaci podléhající zák. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tudíž není žádoucí její zamlčení. 

4. Počet uchazečů, kteří splnili zadávaná kritéria z celkového počtu všech uchazečů. 

5. Oficiální usnesení/ vyjádření výběrové komise k vybranému kandidátovi. 

6. Informace o začátku pracovního poměru Víta Nováka – odkdy je zaměstnancem 
prezidentské kanceláře – trvalý pracovní poměr, pokud v minulosti byly i jiné typy 
poměru, prosím uvést kdy a v jakém trvání.  

7. Měsíční hrubá mzda, souhrnná mzda za všechny odpracované měsíce včetně 
finančních i nefinančních bonusů, hodinová odměna (v případě jiné formy pracovního 
úvazku).  

8. Pakliže existují nějaké listinné výstupy Novákovy práce, poprosím o jejich zaslání. 

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K části bodu 2 obsahující slova „Popis pracovní pozice a náplně“ 
Pan Bc. Vít Novák v rámci pracovní pozice v Odboru tiskovém Kanceláře prezidenta 

republiky má za úkol komplexně zajišťovat odborné specializované organizační a koordinační 
činnosti a agendy související s činností Odboru tiskového, tzn., samostatně odborně 



zpracovávat informační výstupy pro sdělovací prostředky za Kancelář prezidenta republiky a 
jí zřízení příspěvkové organizace. 
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K bodu 6 
Panu Bc. Vítu Novákovi vznikl pracovní poměr ke Kanceláři prezidenta republiky 

dnem 1. března 2019, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31. března 2020, 
s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

K bodu 8 
Pan Bc. Vít Novák vypracovává návrhy tiskových zpráv týkajících se vedoucího 

Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Lesní správy Lány, tyto výstupy 
jsou po jejich schválení uveřejněny na webové stránce Kanceláře prezidenta republiky a jsou 
zasílány i sdělovacím prostředkům, neboli jsou veřejně přístupné. 

Ke zbývajícím částem žádosti o informace je vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                       JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                            ředitel Odboru legislativy a práva 


