
V Praze dne 25. října 2021 
Č. j.: KPR 4377/2021 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 10. října 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 

1. Má KPR nějaké kompetence při zajišťování zdravotní zdravotní péče pro pana prezidenta? 

2. Pokud ano, na základě jakého předpisu a v jakém rozsahu a kterým pracovníkem/
pracovníky KPR je tato péče přivolávána, či přímo zajišťována? 

3. Je některý z pracovníků KPR oprávněn seznámit se s prezidentovým zdravotním stavem a 
popřípadě tyto informace předat jakékoliv třetí osobě (které, kterým)? 

4. Jaké povinnosti v toto směru má tiskový mluvčí pana prezidenta a jakým způsobem a 
v jakém rozsahu je on sám o zdravotním stavu prezidenta informován?  

KPR k tomu sděluje: 

K výše uvedeným bodům č. 1 a 2 žádosti o informace 
Do působnosti KPR podle § 2 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta 
republiky, náleží zajišťování věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky a 
s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky, Z uvedeného vyplývá, 
že KPR nemá kompetence k zajišťování zdravotní péče pro prezidenta republiky a tudíž ani 
personální systemizace KPR s tím nepočítá, neboli nemá zaměstnance, který by zdravotní 
péči prezidenta republiky poskytoval. Pokud by však vznikla náhlá potřeba zdravotní péči 
prezidentu republiky zajistit, je stále v jeho okolí řada osob, které by, bez ohledu na jejich 
pracovní zařazení, službu zdravotnického zařízení zajistily. 

K první části věty ve výše uvedeném bodě 4 žádosti o informace 
Obecně vzato úkolem tiskového mluvčího prezidenta republiky je informovat veřejnost o 
činnosti prezidenta republiky a tlumočit jeho názory a postoje, a to na požadavek nebo se 
souhlasem prezidenta republiky. 

K výše uvedenému bodu 3 žádosti o informace a ke druhé části věty ve výše uvedeném bodě 
4 žádosti o informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 




