V Praze dne 2. listopadu 2021
Č. j.: KPR 4500/2021
Dne 18. října 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky (KPR), s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost pana , o poskytnutí těchto
informací:
a.) proč Tiskový odbor a Kancelář prezidenta republiky není schopná a ochotná říci, co je
povinen každý zaměstnanec sdělit svému zaměstnavateli, jak je to se stavem p. prezidenta =
zda je schopen vykonávat svou funkci tj. funkci prezidenta republiky?
b.) když je nyní bohužel náš pan prezident nemocný, čerpá nemocenskou? Nebo mu jde plný
plat, jako by na plno vykonával funkci prezidenta republiky?
c.) proč jsme svědky mediální přestřelky mezi zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky proč nemůžete vše řešit s noblesou, ale jsme jako občané této země nuceni být svědky této
frašky vč. vyjádření tiskového mluvčího p. Ovčáčka stylu co pan Prezident jedl a že se máme
modlit? Jste přeci vzdělaní lidé - proč tedy spíše tzv. přiléváte olej do ohně.
KPR k tomu sděluje:
K písm. a) žádosti o informace
Čl. 66 Ústavy ČR stanoví, že prezident republiky nemůže ze závažných důvodů svůj úřad
vykonávat, usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát. Z uvedeného vyplývá, že
posoudit a rozhodnout, zda existují nebo neexistují závažné důvody, pro které prezident
republiky je či není schopen vykonávat svou funkci, přísluší oběma komorám Parlamentu.
Pokud by KPR v tomto směru názor vyjádřila, šlo by pouze o subjektivní vyjádření názoru a
byla by oprávněně napadena, že se vyjadřuje k věcem, které jí nepřísluší. Podle informací
zveřejněných Ústřední vojenskou nemocnicí bylo ustaveno konsilium, které má posoudit
aktuální zdravotní stav prezident republiky a jeho výstupy mají být podkladem i pro obě
komory Parlamentu. KPR věří, že tímto vysvětlením je odpovězeno na žadatelem učiněný
dotaz.
K písm. b) žádosti o informace
Z platu prezidenta republiky není hrazeno nemocenské pojištění. Ustanovení § 14 zákona
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci, je nastaveno tak, že plat prezidenta republiky náleží osobě mající tuto funkci, a to
bez přerušení po celou dobu jejího funkčního období.
K písm. c) žádosti o informace
Aniž se KPR s předmětným vyjádřením ztotožňuje, jde o osobní, soukromé vyjádření, činěné
nikoliv z pozice tiskového mluvčího.
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