
V Praze dne 4. prosince 2020 
Č. j.: KPR 2969/2018 

žádostí ze dne 20. dubna 2018 jste požádal Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: 

celkovou výši zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2017: 
Ing. Vratislava Mynáře, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 
Mgr. Vladimíra Kruliše, Ph.D., ředitele Odboru protokolu 
Jiřího Ovčáčka, ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky 
JUDr. Václava Pelikána, ředitele Odboru legislativy a práva 
JUDr. Rudolfa Jindráka, ředitele Odboru zahraničního. 

Kancelář prezidenta republiky se při vyřizování Vaší žádosti, stejně jako při vyřizování 
obdobných žádostí jiných žadatelů, řídila ustanovením čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR, podle něhož 
vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby, to 
znamená, že i při vyřizování Vaší žádosti vycházela z nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 
ze dne 17. října 2019. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 2 As 88/2018-29 ze dne 27. května 2020 podal 
nový výklad pravidel nastavených Ústavním soudem, z něhož vyplývá, že je veřejným 
zájmem, aby o platech vysoce postavených vedoucích zaměstnanců byla veřejnost 
informována. 

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud rozsudkem č. j. 4 As 155/2020-42 ze dne 30. 
října 2020, který se týká Vaší věci, sice z jiných důvodů zrušil rozsudek Městského soudu 
v Praze ze dne 5. května 2020, ale v bodě 15 zároveň odkázal na výše uvedený rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2020, z důvodu racionalizace postupu požádala 
Kancelář prezidenta republiky Městský soud v Praze o stanovení lhůty pro uspokojení 
žadatele; soud ji stanovil s termínem do 12. prosince 2020. 

Na základě toho Kancelář prezidenta republiky sděluje tyto požadované údaje za rok 2017:  

název funkce
čistý plat 

(celkem za rok 
bez odměn)

čisté mimořádné 
odměny (celkem 

za rok) 



Pro informaci Kancelář prezidenta republiky sděluje, že platové poměry vedoucích 
zaměstnanců jsou uveřejněny na internetové stránce Kanceláře prezidenta republiky https://
www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/kancelar-prezidenta-
republiky-zverejnuje-platy-za-roky-2016-az-2020-15659#from-list. Jde o údaje v širším 
rozsahu, než jste požadoval a Kancelář prezidenta republiky zde reaguje nejen na Vaši žádost, 
ale i na žádosti dalších žadatelů. 

 S pozdravem 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                          ředitel Odboru legislativy a práva 

vedoucí KPR 1 087 059 540 330

ředitel Odboru protokolu 462 110 153 677

ředitel Odboru tiskového 623 553 106 301

ředitel Odboru zahraničního 601 812 175 724

ředitel Odboru legislativy a práva 737 870 203 452
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