V Praze dne 22. listopadu 2021
Č. j.: KPR 4697/2021

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 5. listopadu 2021, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
1. Kolikrát byli jednotliví zaměstnanci KPR v ÚVN za prezidentem Zemanem, po dobu jeho
hospitalizace? Chci jednotlivá jména a příjmení a jejich pracovní zařazení.
2. Kdo je ta paní ve žlutém svetru na naaranžovaném videu z ÚVN, kde se pan Zeman cosi
snaží podepsat? Jméno, příjmení, pracovní zařazení.
3. Mluvčí Ovčáček také během Zemanova pobytu na JIP zveřejnil, že si prezident vyžádal
pravidelný monitoring tisku. Chci znát jméno a IČO firmy, která tento monitoring poskytla a
v jakém rozsahu.
4. „K obědu měl v úterý pan prezident meruňkové buchty, na středu si objednal vinnou
klobásu s bramborovou kaší,“ řekl Ovčáček v úterý 12. října. Chci vědět, zda panu
prezidentovi byla tato krmě opravdu podána a kdo mu ji dodal (jméno firmy a IČO). ÚVN
tuto informaci popřela.
KPR k tomu sděluje:
K bodu 1 žádosti o informace
Po dobu hospitalizace prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici ze zaměstnanců
KPR nepravidelně prezidenta republiky navštívili vedoucí KPR Ing. Vratislav Mynář, ředitel
Odboru protokolu Mgr. Vladimír Kruliš, Ph.D. nebo ředitel Sekretariátu prezidenta republiky
Ing. Jaroslav Hlinovský. Jediný průkazný termín, a to v podobě společné návštěvy, je 14.
říjen 2021, jak to vyplývá z videa zveřejněného na internetové stránce KPR. Výsledkem
učiněného jednání s uvedenými osobami je zjištění, že návštěvy u prezidenta republiky si
nezaznamenávají a s ohledem na časový odstup si konkrétní dny, kdy tyto návštěvy vykonaly,
nepamatují.
K bodu 2 žádosti o informace
Nejde o zaměstnance KPR, a proto KPR pouze obecně uvádí, že jde o zaměstnankyni Správy
Pražského hradu, jejíž místem výkonu práce je zámek Lány, což je nemovitost, s níž je
příslušná hospodařit uvedená příspěvková organizace.

K bodu 3 žádosti o informace
Monitoring denního tisku vypracovává RTA Monitoring, IČ: 630654479. Monitor tisku je
denní přehled politických událostí ze světa a z domova, které uveřejnily televize ve svých
zpravodajstvích a které uveřejnil denní tisk. Jedná se o cca 25 stránek denně.

K bodu 4 žádosti o informace
Předmětné jídlo prezidentu republiky do nemocnice KPR neobjednala, neplatila a ani
nedodala.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva
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