
V Praze dne 26. října 2021 
Č. j.: KPR 4399/2021 

Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) obdržela dne 11. října 2021, s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto 
informací: 

1) zda v roce 2021 povinný subjekt vydal doporučení (nařízení, směrnici apod.) týkající 
se prezidenta republiky, potažmo informací vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. 

2) pokud ano, kdy bylo doporučení vydáno (přesné datum), kým (název funkce), co bylo 
jeho obsahem a komu bylo určeno.  

3) žádá kopie všech takových doporučení. 
4) přehled plánovaných a uskutečněných schůzek a jednání prezidenta republiky v 

období září a říjen 2021, a to ve formě datum, místo, účastníci, téma 
5) zápis z uskutečněných jednání popsaných v bodě 4 
6) přehled plánovaných a uskutečněných návštěv a akcí prezidenta republiky v období 

září a říjen 2021, a to ve formě datum, místo, název akce či účel návštěvy 

(u bodu 4 a 6 případně postačí kopie pracovního kalendáře prezidenta republiky s 
vyznačením schůzek, návštěv, akcí a událostí, které se skutečně uskutečnily a kterých se 
prezident republiky účastnil). 

7) přehled úkonů, které prezident učinil v září a říjnu 2021, tzn. podepsané zákony, 
milosti, ratifikace mezinárodních smluv, přípravy na předávání státních vyznamenání 
a oslavy státního svátku 28. října apod., a to ve formě datum, název úkonu, popis 

8) počet personálu, který byl vyčleněn (či byl přijat do pracovního poměru), aby osobně 
asistoval prezidentu republiky v září a říjnu, a to včetně názvu pracovního zařazení a 
pozice 

9) počet zdravotnického personálu, který byl vyčleněn či přijat, aby pečoval o prezidenta 
republiky, a to od ledna do října 2021, typ smluvního poměru, počet odpracovaných 
hodin v září a říjnu 2021, zdravotní specializace, předmět práce. 

10) přehled nákupů zdravotního materiálu a léčiv použitého pro potřeby prezidenta 
republiky (přehled položek, množství, cena) učiněných v září a říjnu 2021. 

KPR k tomu sděluje: 

K bodům 1 až 3 žádosti o informace 
Žádné takové doporučení (nařízení, směrnici apod.) vydáno nebylo, nehledě k tomu, že by 
postrádalo smysl. Informacemi o zdravotním stavu prezidenta republiky v současné době 



disponuje Ústřední vojenská nemocnice a ta je vázána zákonem č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, včetně jeho ustanovení § 33 odst. 1, které zajišťuje ochranu osobních 
údajů. 

K bodům 4 až 7 žádosti o informace 
  1.9.2021 – zahájení školního roku v ZŠ v Brně 
  7.9.2021 – přijetí Josefa Středuly 
14.9.2021 – udělení milosti 

 - poskytnutí záštity na projekt – natočení filmu „Ležáky“ 
16.9.2021 – vyhlášení termínu voleb do PSP zvláštním způsobem hlasování 
22.9.2021 – přijetí Petra Fialy a Pavla Blažka 
                  - přijetí Aleny Schillerové 
                  - přijetí Tomia Okamury 
24.9.2021 – podpis 3 zákonů 
27.9.2021  - podpis 8 zákonů 
                  - přijetí Andreje Babiše 
29.9.2021 – přijetí Viktora Orbána, předsedy vlády Maďarska 
                 - přijetí místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka 
30.9.2021 – zaslání gratulace panu Jiřímu Suchému 
5.10.2021 – poskytnutí záštity slavnostnímu koncertu Sjednocené organizace nevidomých a  
                    slabozrakých ČR 
                 -  podpisy návrhů na státní vyznamenání 
7.10.2021 – podepsání ratifikační listiny k mezinárodní smlouvě 
9.10.2021 – podepsání jmenování předsedy Krajského soudu v Brně 
10.10.2021 – přijetí předsedy vlády Andreje Babiše 
14.10.2021 -  podepsání rozhodnutí o svolání zasedání PSP. 
  
Uskutečněná jednání s výše uvedenými osobami měla informativní povahu a zápisy se z nich 
nepořizovaly. Jak vyplývá z „minutovníku“ jednání mezi prezidentem republiky a předsedou 
vlády Maďarska se konalo bez účasti třetí osoby a zápis se nepořizoval ani z tohoto jednání; 
výstup byl prezentován na tiskové konferenci obou státníků. 

K bodům 8 a 9 žádosti o informace 
Žádný takový v žádosti o informace zmiňovaný personál v KPR zaměstnán nebyl ani zde 
nepůsobil. 

K bodu 10 žádosti o informace 
Ze sdělení Odboru ekonomického vyplývá, že v žadatelkou uvedeném období KPR žádné 
léky pro prezidenta republiky nehradila. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                     ředitel Odboru legislativy a práva 




