
V Praze dne 15. června 2021 
Č. j.: KPR 2741/2021 

Dne 1. června 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, uvozenou těmito slovy: „Dne 26. 5. 2021 
proběhlo podle uveřejněné tiskové zprávy setkání vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 
Vratislava Mynáře s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské federace v České 
republice Alexandrem Zmejevským.  
Vzhledem k tomu, že petice je jedním z projevů, jak dát svůj názor najevo veřejně, nemůže se 
jednat o neveřejnou informaci, a vzhledem k tomu, že je ve veřejném zájmu informovat 
veřejnost o souvislostech pokračování existence ruské střední školy v Praze, žádám podle 
zákona 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím“, o poskytnutí těchto 
informací:  

a) o zápis z výše uvedeného setkání,  

b) informaci o tom kdo podal petici zmiňovanou v tiskové zprávě, nebo kdo zastupuje petiční 
výbor, je-li ustaven (§5 zákona č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním).  

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodu a) žádosti o informace 

Ve snaze získat požadovanou informaci jsme ověřili informační systém Sekretariátu 
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, a protože tato informace v něm obsažena není, 
následně jsme se dotázali vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a výsledkem je zjištění, 
že z předmětného jednání zápis pořízen nebyl. 

K bodu b) žádosti o informace 

Žádost o informaci se ve skutečnosti týká dopisu, napsaného jménem bývalých studentů, 
absolventů a rodičů studentů Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v České 
republice; tento dopis je adresován ministru zahraničních věcí Jakubu Kulhánkovi, MA, a 
jeho kopie byla zaslána prezidentovi republiky Ing. Miloši Zemanovi.  
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Dopis obsahuje celkem 221 položek obsahujících přehled strojem psaných jmen a příjmení 
absolventů, studentů a rodičů studentů, včetně rodičů, majících zájem své děti na tuto školu 
umístit, jakož i přehled let, v nichž absolventi na této škole studovali či studenti ještě studují, 
chybí zde podpisy a splněna není žádná z dalších náležitostí stanovených např. v § 3 až 5 
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním; dopis není nazýván peticí a z hlediska uvedeného 
zákona peticí není. Zároveň se Kancelář prezidenta republiky omlouvá za nepřesné znění 
zveřejněné tiskové zprávy. 

                                                                                           JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                 ředitel Odboru legislativy a práva 


