
V Praze dne 15. června 2021 
Č. j.: KPR 2720/2021 

Dne 31. května 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Na základě čeho a od kdy vykonává Martin Nejedlý poradenské služby pro 
prezidenta Miloše Zemana či kancelář prezidenta republiky? Existuje písemný 
dokument, kterým prezident Miloš Zeman pověřuje Martina Nejedlého poradenstvím? 
Pakliže ano, prosím o jeho poskytnutí jako součást odpovědi na tuto žádost. 

2. Kdo a jakým způsobem zajišťuje Martinu Nejedlému přístup do prostor Hradu? Do 
jakých přesně prostor má přístup? Je Martin Nejedlý držitelem nějaké průkazky či 
vstupní karty? Kdo a kdy ji panu Nejedlému vydal a na základě čeho? Existují k tomu 
nějaké písemné dokumenty? Pakliže ano, prosím o jejich připojení k odpovědi na tuto 
žádost. Existuje související evidence příchodů a odchodů pana Nejedlého? V jaké 
podobě? 

3. Užívá Martin Nejedlý v prostorách Hradu kancelář? Na základě jakého titulu mu byla 
poskytnuta? Jaké jsou podmínky tohoto poskytnutí? Kde je kancelář umístěna? 

4. Pobírá či pobíral Martin Nejedlý za své poradenské služby nějakou odměnu? Jestliže 
ano, prosím o sdělení časového období a jejich výše. Kdo o udělení této odměny 
rozhodl? 

5. Proplácí Hrad Martinu Nejedlému nějaké náklady? Například cestovné, letenky, 
pohonné hmoty či ubytovací náklady? Jestliže ano, prosím o specifikaci konkrétních 
případů, jejich zdůvodnění a částky, kdy byly náklady Martinu Nejedlému proplaceny 
od doby, kdy se stal poradcem prezidenta. 

6. Řídí se poskytování poradenských služeb ze strany Martina Nejedlého nějakými 
pravidly? Jsou tato pravidla kodifikována? Jestliže ano, prosím o jejich poskytnutí v 
písemné podobě.  

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodu 1 žádosti o informace 
Od roku 2013, po ústní dohodě mezi prezidentem republiky a panem Martinem Nejedlým. 

K bodu 2 žádosti o informace 
Všichni poradci prezidenta republiky, tedy i pan Martin Nejedlý, mají zajištěn vstup do 
prostor Pražského hradu. Martin Nejedlý má přístup do různých prostor areálu Pražského 
hradu na základě pokynu a potřeb prezidenta republiky. Vstupní karta byla vydána všem 
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poradcům prezidenta republiky Odborem bezpečnostním na základě ústního pokynu 
prezidenta republiky. Písemným dokumentem je nepřenosná vstupní karta. Na základě ní jsou 
příchody a odchody zaznamenávány v elektronickém systému spravovaném Policií ČR. 

K bodu 3 žádosti o informace 
Ano užívá, z titulu poradce prezidenta republiky. Kancelář je umístěna ve 2. patře Nového 
královského paláce. Žádné zvláštní podmínky pro jím užívanou kancelář stanoveny nejsou. 

K bodu 4 žádosti o informace 
Žádnou odměnu nepobírá, resp. mu není vyplácena. 

K bodu 5 žádosti o informace 
Nevyplácí. 

K bodu 6 žádosti o informace 
Žádná zvláštní pravidla stanovena nejsou. Všichni poradci prezidenta republiky, tedy i pan 
Martin Nejedlý, poskytují tuto službu bezúplatně a v rámci ní řeší témata zadaná prezidentem 
republiky. 

                                                                                             JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                  ředitel Odboru legislativy a práva 


