V Praze dne 11. března 2021
Č. j.: KPR 879/2021

Dne 24. února 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací:
výše veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy 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), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet
odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří
a) vykonávají řídicí pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného
zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např.
kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli
nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo
e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření
povinného subjektu
a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše
uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020).
Prosí o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky –
zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosí
uvádět v hrubé výši tj. před zdaněním).
Na základě toho Kancelář prezidenta republiky na základě § 6 zákona č. 106/1999 Sb.
odkazuje na internetovou stránku https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualnitiskove-zpravy/kancelar-prezidenta-republiky-zverejnuje-platy-za-roky-2016-az-2020-15659,
na níž jsou požadované údaje uvedeny.
Uveřejněny jsou platy a odměny čisté a takto to bylo v zájmu continuity provedeno I za
období roku 2020. Vzhledem k tomu, že žadatel žádá platové poměry v hrubém, lze je
jednoduchým početním úkonem dopočíst použitím koeficientu 1,41.
Mimořádné odměny byly přiznány za aktivní, vysoce kvalifikovaný přístup k plnění
mimořádných úkolů týkajících se činnosti řízených útvarů a KPR jako celku, jakož i za plnění
časově náročných úkolů souvisejících s programem prezidenta republiky a s organizačním
zajišťováním tohoto programu.
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Pokud jde o ředitele bezpečnostního odboru, tato funkce obsazena není a jejím výkonem je
pověřen ředitel Sekce administrativní, jehož plat a odměny jsou uvedeny ve zveřejněné
tabulce.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

