
V  Praze dne 24. listopadu 2020 
Č. j.: KPR 3648/2020 

Dne 21. září 2020 podal, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, žádost o informace, v rámci níž, kromě jiného, požadoval 

sdělit platy a odměny a jiné výhody, které byly poskytnuty v roce 2020 těmto osobám: 
- Miloš Zeman 
- Vratislav Mynář 
- Vladimír Kruliš 
- Jiří Ovčáček. 

O platových poměrech prezidenta republiky byl žadatel informován sdělením Kanceláře 
prezidenta republiky ze dne 5. října 2020, č. j. KPR 3648/2020 a rovněž v rámci rozhodnutí 
Kanceláře prezidenta republiky ze dne 7. října 2020. 

Zbývající část žádosti o informace byla rozhodnutím Kanceláře prezidenta republiky ze dne 
5. října 2020 odmítnuta. Dne 6. října 2020 podal žadatel proti tomuto rozhodnutí odvolání. 

Kancelář prezidenta republiky s odkazem na § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
na základě toho uvádí tyto platové poměry a jiné výhody, které náleží požadovaným osobám:  

 

leden až říjen 2020

název funkce
čistý plat (celkem 

bez odměn)
čisté mimořádné
odměny (celkem) 

vedoucí KPR 1 074 632 276 554

ředitel Odboru protokolu 569 938 70 970

ředitel Odboru tiskového 591 384 91 670
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Uvedeným zaměstnancům jsou poskytovány, stejně jako dalším zaměstnancům Kanceláře 
prezidenta republiky, následující služební benefity: 3 dny indispozičního volna, příspěvek 
z FKSP na stravování, poukázky Sodexo ve výši 1 400 Kč/rok (hrazené z FKSP), služby 
knihovny, služební telefon a protože jde o vedoucího zaměstnance - možnost autodopravy dle 
potřeby a možností autoprovozu. 

 Zároveň mi však dovolte se vyjádřit k Vašemu sdělení, že se cítíte jako „hlídací pes 
demokracie“. Role veřejného „hlídacího psa“ však nespočívá v pouhém mechanickém 
zveřejňování platových poměrů, jak uvádíte, že tak činíte, a tím v případném uspokojování 
žízně  veřejnosti po informacích o soukromém životě jiných. Z tohoto důvodu Vás Kancelář 
prezidenta republiky za „hlídacího psa demokracie“ nepovažuje.  

  

JUDr. Václav Pelikán 
  ředitel Odboru legislativy a práva 


