
V Praze dne 20. března 2020 
Č. j.: KPR 1097/2020 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 9. března 2020, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací, v níž vlastní 
podstatu požadované informace vyjádřila takto: 

Projekt platyuredniku.cz, v rámci něhož jsme Vás loni žádali o platy nejvyšších státních úředníků, 
pokračuje i v tomto roce. V loňském roce byl projekt velmi úspěšný, jelikož jsme získali drtivou 
většinu informací, o které jsme žádali, platy nejvyšších státních úředníků můžete nyní nalézt na 
stránkách www.platyuredniku.cz. Z tohoto důvodu si dovoluji se na Vás opět obrátit v rámci 
projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o 
poskytnutí následujících informací 

- informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního 
ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, 
mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s 
výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech 
a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, 
poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u 
osob na pozicích: 

- Prezident republiky   
- Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
- Zástupce vedoucího Kanceláře – ředitel sekce 
- Ředitel sekce administrativní 
- Ředitel sekretariátu prezidenta republiky 
- Ředitel odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky 
- Ředitel zahraničního odboru 
- Ředitel odboru legislativy a práva, 

a to za kalendářní rok 2016, 2017, 2018 a 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v 
souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2016 do 
31.12.2016, od 1.1.2017 do 31.12.2017 a od 1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 do 
31.12.2019). 

Prosí o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – 
zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců. 
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Pokud jde o plat prezidenta republiky, Kancelář prezidenta republiky sděluje, že výše tohoto 
platu se řídí zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu. Výši platu prezidenta republiky lze tedy dovodit z § 3 a 3a a pokud jde konkrétně 
o plat prezidenta republiky, i z § 14 uvedeného zákona, a to ve znění těchto ustanovení 
účinných v jednotlivých letech od roku 2016 až 2019. Výše platu se vypočte tak, že se platová 
základna vynásobí koeficientem stanoveným pro prezidenta republiky na příslušný rok, 
přičemž tento koeficient je vždy uveden v zákoně. Platová základna je na jednotlivé roky 
uveřejňována formou sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.  

K informacím požadovaným na platové poměry v žádosti uvedených vedoucích zaměstnanců 
Kanceláře prezidenta republiky je vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                          ředitel Odboru legislativy a práva 


