V Praze dne 29. října 2021
Č. j.: KPR 4437/2021

Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) obdržela dne 14. října 2021, s odkazem na
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto
informací:
1. Kdy došlo k rozhodnutí o převozu pana prezidenta ze zámku v Lánech dne 10.10., kdo
o převozu rozhodl, kdy byl tento převoz oznámen Ústřední vojenské nemocnici, kdy
byl oznámen Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a kdy (přesná hodina a
minuta, datum) prezident vyslovil souhlas s hospitalizací, a z jakých přesně důvodů
(včetně diagnózy) k tomuto převozu došlo.
2. Jaká byla délka jednání pana prezidenta s předsedou vlády dne 10.10., zda existuje
zápis z tohoto jednání a pokud ano, tak o jeho kopii.
3. Kdy došlo k rozhodnutí o tom, že bude prezident volit do přenosné volební urny; Zda
se Kancelář prezidenta republiky podílela na zařizování volebního průkazu a kdy o něj
bylo požádáno.
4. Existuje plánovaný, upravený a uskutečněný program prezidenta republiky v období
od 1.9.2021 do 14.10.2021? Pokud existuje, byť zčásti, žádám o kopie všech jeho
verzí.
5. Jaký je jídelníček prezidenta republiky, kdo toto jídlo připravuje, jakým způsobem je
přepravováno do ÚVN pokud není připravováno zde, a zda splňuje dietní požadavky,
případně jaké.
6. Kdy přesně (datum, hodina, minuta) a jakým způsobem prezident republiky sdělil
svému kancléři, aby doručil dekret o jmenování soudci Čečotkovi a kdy tento dekret
podepsal.
7. Zda prezident republiky byl v období od 1.10. do 14.10. včetně při vědomí, a pokud
ne, kdy a kde tomu tak nebylo.
8. Zda prezident republiky žije.
KPR k tomu sděluje:
K bodu 2 žádosti o informace
Zhruba 45 minut.
K bodu 4 žádosti o informace
Skutečný program prezidenta republiky v žadatelem uvedeném období:
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.
Z uvedeného je zřejmé, že aktivity prezidenta republiky nebylo možno v předmětném období
dopředu plánovat a prezident republiky se musí ad hoc vznikajícím potřebám přizpůsobit;
obdobně to platí o přijetí předsedy vlády Maďarska, kdy tzv. minutovník, obsahující místa,
den a hodiny, se ještě krátce před zahájením zahraniční návštěvy ladí mezi příslušnými orgány
ČR a Maďarska.
K bodu 6 žádosti o informace
Podepsal 9.10.2021, sdělil 10.10.2021
K bodu 7 žádosti o informace
Byl – k tomu viz aktivity uvedené pod bodem 4 a informace zveřejněné ředitelem a tiskovým
mluvčím Ústřední vojenské nemocnice.
K bodu 8 žádosti o informace
Žije.
K bodům 1, 3 a 5 je vydáno samostatné rozhodnutí.
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