
V Praze dne 4. listopadu 2021 
Č. j.: KPR 4520/2021 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 20. října 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 5, o poskytnutí informací, doplněnou 
žadatelem, na základě výzvy KPR dne 21. října 2021, týkající se vedoucího KPR Ing. 
Vratislava Mynáře: 

1) spáchal či nespáchal jste obvinění v článku viz odkaz:  Hra na prezidenta skončila. Po 
skandálním Mynářovi jde policie i tajná služba. A další problémy přijdou – Forum24? 
Ať jste uvedené spáchal či nespáchal, jaká opatření vyvodíte? 

2) je pravda, že vás vyšetřuje Policie České republiky za trestné činy proti republice? 
3) je pravda, že jste jménem pana prezidenta jednal bez jeho vědomí  a vůle? 
4) proč jste dodnes neobdržel bezpečnostní prověrku NBÚ? Znamená to, že jste 

bezpečnostním rizikem pro Českou republiku a její občany? 

21. října 2021 vyzvala KPR žadatele k doplnění žádosti o informace. Podle § 14 odst. 3 
zákona č. 106/1999 Sb., je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím 
elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil a podle § 
14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že není-li elektronická žádost podána podle odstavce 
3, tj. v daném případě na adresu posta@hrad.cz, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. Podle 
§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. KPR žadatele rovněž vyzvala, aby žádost doplnil 
o uvedení data narození a adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště. 

21. října 2021 žadatel doplnil žádost o informace a rozšířil ji o tyto body: 
5) ohrozil jste zdraví legálně zvoleného pana prezidenta záměrně nebo nevědomě nebo 

nevíte, co činíte?  
6) Pokud je pravda, že se v bodě 5 uvedená návštěva u pana prezidenta ČR uskutečnila, 

je pravda, že jste na sobě při návštěvě u pana prezidenta ČR neměl ochranné pomůcky 
běžně používané na oddělení JIP?  

K tomu KPR sděluje: 

Úvodem  
Žadatel se sice obrací přímo na vedoucího KPR, ale organizace práce při vyřizování žádostí o 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je nastavena tak, že žádosti o informace vyřizuje 

mailto:posta@hrad.cz


Odbor legislativy a práva KPR. Tomu je přizpůsobeno znění odpovědí žadatelem položeným 
otázkám, a to po dohodě s vedoucím KPR. 

K bodu 1 
Nespáchal. 

K bodu 2 
Není pravda, že vedoucí KPR je vyšetřován pro trestné činy proti republice. 

K bodu 3 
Není to pravda. 

K bodu 4, větě druhé 
Není bezpečnostním rizikem. 

K bodu 5 
Není pravda, že ohrozil na zdraví a životě prezidenta republiky. 

K bodu 6 
Ochranné pomůcky neměl. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                     ředitel Odboru legislativy a práva 


