V Praze dne 1. dubna 2021
Č. j.: KPR 1355/2021

Dne 17. března 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací, uvozenou
těmito slovy:
„V mediálním prostoru se prezident České republiky prostřednictvím televize Prima v pořadu
Partie v neděli 28. února 2021 vyjádřil, že:
1. Po dohodě s premiérem České republiky prezident České republiky požádal prezidenta
Ruské federace dopisem o dodání vakcíny Sputnik V.
2. Pokud je prezident České republiky dobře informován, bude jeho žádosti vyhověno.“.
Na základě toho žádá o informace:
1. Který den a hodinu proběhla dohoda mezi prezidentem a premiérem České republiky?
2. Jakým kanálem probíhala dohoda mezi prezidentem a premiérem České republiky?
Telefon,
osobní schůzka, email. Případně jiný.
3. V jakém jazyce byl napsán zmíněný dopis?
4. Zmíněný dopis byl napsán na počítači nebo byl ručně psaný?
5. V případě, že byl dopis napsán na počítači, kdo byl vlastníkem počítače v době psaní
dopisu?
6. V případě, že byl dopis ručně psán, zda jej psal pan prezident osobně nebo jej psal někdo za
něj?
V případě druhé osoby prosím o určení, zda se jednalo o zaměstnance prezidentské kanceláře
nebo někoho z rodinných příslušníků, případně jinou osobu plnící pracovní povinnosti.
7. Který den a hodinu byl dopis napsán?
8. Který den a hodinu byl dopis odeslán?
9. Komu byl dopis předán k doručení? Česká pošta, diplomatická pošta, kurýrní služba,
zaměstnanec některého z úřadu ve správě státu, případně jaký úřad. V případě, že dopis byl
doručen právnickou osobou prosím o uvedení IČ takového subjektu. Případně uveďte vztah
osoby doručující dopis k prezidentovi České republiky.
10. Prosím o kopii zmíněného dopisu zaslaného prezidentem republiky.
11. Který den byl prezident České republiky informován, že bude jeho žádosti vyjádřené
v dopise vyhověno.

12. Jakou formou byl prezident České republiky informován, že bude jeho žádosti vyjádřené
v dopise vyhověno. Telefonem, Emailem, Dopisem, případně uveďte jinou formu, kterou
informace byla poskytnuta.
13. Kým byl prezident České republiky informován, že bude jeho žádosti vyjádřené v dopise
vyhověno.
14. V případě, že byl prezident České republiky informován osobou mimo kancelář
prezidenta
republiky, prosím o sdělení jejího IČ.
Kancelář prezidenta republiky (KPR) sděluje:
K bodům 1 a 2
Pravidelné schůzky prezidenta republiky s předsedou vlády se konají jen za účasti těchto dvou
ústavních činitelů, zápis z nich se tedy nepořizuje, lze se pouze domnívat, že předmětnou
žádost předseda vlády vyslovil při jednání dne 3. ledna 2021, v jakou hodinu není
pochopitelně známo.
K bodu 3
Nejdříve v českém jazyce a pak byl předán k přeložení do ruského jazyka.
K bodům 4 až 6
Běžný postup je takový, že návrh dokumentu vypracovává aparát Kanceláře prezidenta
republiky, předkládá jej prezidentu republiky ke korekci a schválení. Dopis v českém jazyce
byl napsán na počítači ve vlastnictví státu (přesněji řečeno je evidován v majetku Správy
Pražského hradu, příspěvkové organizace).
K bodu 7
2. února 2021, hodinu nelze určit.
K bodu 8
Nelze určit, neboť diplomatická pošta je vypravována mimo okruh působení KPR.
K bodu 9
Byl zaslán diplomatickou poštou.
K bodům 11 až 14
Podle informací, které ovšem nemáme písemně, ale ústně (nelze tedy s časovým odstupem
určit, z kterých českých ministerstev pochází, ani určit den), je záležitost, které se dopis
prezidenta republiky týkal, řešena kompetentními orgány Ruské federace a České republiky.
K bodu 10 bylo vydáno samostatné rozhodnutí.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

