
V Praze dne 30. listopadu 2020 
Č. j.: KPR 4928/2020 

Dne 13. listopadu 2020 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: 

1. výčet veřejných vystoupení manželky prezidenta republiky, a to jak individuálních, tak 
společných s prezidentem republiky, a to všech, jež organizačně patří do agendy 
zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky; žádám o výčet těchto veřejných 
vystoupení od 8. března 2013 do 13. listopadu 2020, a to v co nejširší možné dostupné 
charakteristice. 

2. pod kterou konkrétní organizační součást Kanceláře prezidenta republiky spadá 
agenda týkající se manželky prezidenta republiky. 

3. zda a případně jak se v posledních sedmi letech změnila organizační struktura 
Kanceláře prezidenta republiky ve vztahu k manželce prezidenta republiky. 

4. z jakého důvodu není na oficiálním webu Pražského hradu uvedena organizační 
součást, jejíž agendou jsou záležitosti týkající se manželky prezidenta republiky.  

5. kde přesně lze na oficiálním webu Pražského hradu dohledat ucelený přehled všech 
tiskových nebo jiných zpráv týkajících se veřejných vystupování manželky prezidenta 
republiky. 

                                                                                                      
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodům 1 a 5 žádosti o informace 
 S odkazem na § 6 zákona č. 106/1999 Sb. Kancelář prezidenta republiky uvádí, že tyto 
aktivity lze nalézt v rámci tiskových zpráv na internetové adrese https://www.hrad.cz/cs/pro-
media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy. Zároveň je třeba odlišit, kdy jmenovaná 
vystupuje jako manželka prezidenta republiky a kdy jako předsedkyně správní rady 
Nadačního fondu Ivany Zemanové.  

K bodům 2 až 4 žádosti o informace 
 Historicky vzato bylo Oddělení sekretariátu manželky prezidenta republiky  
zapracováno do předchozího Organizačního řádu KPR z r. 2008 dodatkem č. 3 z 1. června 
2013, do nového Organizačního řádu KPR z r. 2015 dodatkem č. 3 z 20. října 2015. Protože 
však toto oddělení nebylo nikdy obsazeno a nevyvíjelo žádnou činnost, bylo dodatkem č. 8 
z 15. října 2020 k témuž datu bez  náhrady zrušeno.  

JUDr. Václav Pelikán 
                                                                       ředitel Odboru legislativy a práva
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