
V Praze dne 20. října 2021 
Č. j.: KPR 4408/2021 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 12. října 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 

1) jakým způsobem může občan elektronickou formou (e-mailem) zaslat dopis 
prezidentu republiky;  

2) jakým způsobem se občan dozví, že takový dopis byl prezidentu skutečně předán;  
3) z jakého důvodu byly Kanceláří prezidenta republiky ignorovány mé předchozí 

dotazy, přestože prokazatelně byly podatelnou KPR přijaty – viz příloha tohoto 
podání.  

K tomu KPR sděluje: 

K části žádosti o informace uvedené výše pod body 1 a 2 
Dopis v elektronické podobě lze prezidentovi republiky zaslat na elektronickou adresu 
posta@hrad.cz. Podatelna KPR takový dopis zaeviduje a převezme si jej Sekretariát 
prezidenta republiky, který jej předá prezidentu republiky a ten jej posoudí a s přihlédnutím 
k jeho povaze buď uloží vypracovat návrh jeho odpovědi anebo uloží příslušnému útvaru 
KPR, aby z jeho pověření odpověděl sám. 

K části žádosti o informace uvedené pod bodem 3 
V žádosti žadatel uvádí, že se marně domáhá sdělení na jeho dopis ze dne 7. září 2021. 
K tomu útvar KPR, příslušný k vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., uvádí, že se 
s dopisem ze dne 7. září 2021 podrobně seznámil a dospěl k závěru, že každý se sice nějakým 
způsobem vyjadřuje a ve vztahu k veřejnému činiteli lze vznést kritiku i poněkud 
nevybíravými slovy, ale zároveň platí, že veřejně šířená stanoviska by neměla vybočit z mezí 
v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, neboť jinak ztrácí 
charakter korektního úsudku nebo komentáře (k tomu např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 
8 T do 1171/2020 ze dne 12. 9. 2020). Z tohoto hlediska KPR doporučuje žadateli vzít na 
vědomí, že prezident republiky zřejmě nepovažoval za nezbytné, s ohledem na obsah dopisu, 
na něj žadateli odpovídat. 

                                                                                                  JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                       ředitel Odboru legislativy a práva
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