
V Praze dne 1. října 2021 
Č. j.: KPR 4158/2021 

Kancelář prezidenta republiky (dále „KPR“) obdržela dne 20. září 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí informace o 
aktuálním a úplném zdravotním stavu prezidenta republiky. 

Kancelář prezidenta republiky k tomu na základě § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. sděluje, 
že předmětná informace byla dne 16. září 2021 zveřejněna na internetové stránce Kanceláře 
prezidenta republiky a lze ji najít na Zpráva o zdravotním stavu prezidenta republiky - 
Pražský hrad.  

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 



V Praze dne 5. listopadu 2021 
Č. j.: KPR 4158/2021 

Kancelář prezidenta republiky (dále „KPR“) obdržela dne 20. září 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informace o 
aktuálním a úplném zdravotním stavu prezidenta republiky. 

Na způsob vyřízení této žádosti o informace podal žadatel dne 4. října 2021 stížnost, v níž 
namítal, že zveřejněné informace musejí být v nejširším možném rozsahu, což informace 
uveřejněné na internetové stránce KPR nejsou. O stížnosti Úřad pro ochranu osobních údajů 
(dále „ÚOOÚ“) rozhodnutím č.j. UOOU-04355/21-2 ze dne 19. října 2021 rozhodl tak, že 
přikázal, aby KPR žádost o informace vyřídila do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí; 
doručeno 26. října 2021. ÚOOÚ v rozhodnutí uvedl, že nepřezkoumával postup povinného 
subjektu z toho  pohledu, zda informace byla vyřízena v plném rozsahu, ale dospěl k závěru, 
že odkazem na zveřejněnou informaci nebyla dodržena propadná 7denní lhůta, stanovená v § 
6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

Znamená to tedy, aby KPR posoudila, zda má informaci v širším rozsahu, než v jaké podobě 
byla zveřejněna, a pokud nikoliv, poskytnou ji, bez odkazu na internetovou stránku, v listinné 
podobě. K tomu KPR uvádí, že pojem „zpráva o zdravotním stavu“ je z medicinského 
hlediska pojmem užívaným ve zprávách vypracovaných lékařem, v daném případě šlo o 
tiskovou zprávu, uveřejněnou tiskovým mluvčím po souhlasu prezidenta republiky a na tuto 
zveřejněnou zprávu KPR již jenom neodkazuje, což pro nedodržení 7denní lhůty napadl 
ÚOOÚ, ale nyní poskytuje její znění v listinné podobě, uvedené v příloze tohoto sdělení. 

KPR si je vědoma obsahu žadatelem podané stížnosti, z níž vyplývá, že obsah zveřejněné 
zprávy není v širším, možném rozsahu, neboli že není dostatečný. K tomu je vydáno 
samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 


