
V Praze dne 1. listopadu 2021 
Č. j.: KPR 4467/2021 

Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) obdržela dne 16. října 2021, s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto 
informací: 
  
1. Je prezident v současné době schopen osobně vykonávat své pravomoci? Tzn. je schopen 
sledovat aktuální politické dění, komunikovat a rozhodovat se na základě přiměřeného 
uvážení?  
2. Jaká je prognóza zdravotního stavu prezidenta z hlediska schopnosti vykonávat pravomoci 
svého úřadu?  
3. Projevil prezident vůli, aby veřejnosti nebyly sdělovány informace o jeho zdravotním 
stavu? Pokud ano, kdy a jakým způsobem tak učinil?  
4. Podepsal prezident vlastnoručně dne 14. října 2021 rozhodnutí o zahájení zasedání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. listopadu 2021?  
5. Je si prezident vědom znepokojujících informací, které veřejně kolují o jeho zdravotním 
stavu? Chystá se veřejně vystoupit, aby tyto obavy rozptýlil (např. alespoň formou 
videonahrávky)?  
6. Je prezident seznámen s obsahem veřejných sdělení mluvčího prezidenta, pana Jiřího 
Ovčáčka, a stojí za nimi?  
7. Vyjadřují veřejná sdělení mluvčího prezidenta na Twitteru (@PREZIDENTmluvci) názory 
prezidenta republiky, nebo se jedná o osobní vyjádření pana Ovčáčka?  

KPR k tomu sděluje: 

K bodům 1 a 4 žádosti o informace 
Úvodem KPR považuje za vhodní uvést, že pokud je někdo v péči zdravotnického zařízení, 
jako nyní prezident republiky, nezávisí jeho aktivity jen na jeho vůli, ale i na odpovědnosti 
zdravotnického zařízení. Prezidentu republiky KPR denně předává monitor obsahující 
aktuální výpisy z informací zveřejněných ve sdělovacích prostředcích, je schopen 
komunikovat, dne 14. října 2021 podepsal rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké 
sněmovny (z tohoto podpisu viz video uveřejněné na internetové stránce KPR). 



K bodu 5 žádosti o informace 
Vzhledem k tomu, že, jak výše uvedeno 

- má prezident republiky k dispozici monitor, je seznamován s různými, tedy i s těmito 
informacemi, 

- po dobu pobytu v nemocnici se jeho aktivity řídí pravidly nastavenými 
zdravotnickým zařízením a z tohoto důvodu KPR jeho veřejné vystoupení v nejbližší 
době nepředpokládá. 

K bodům 6 a 7 žádosti o informace 
Pokud jde o věc samu, je to tak, že pokud mluvčí prezidenta republiky sděluje aktivity, 
názory a postoje prezidenta republiky, činí tak vždy na pokyn nebo se souhlasem prezidenta 
republiky a z jeho sdělení je zřejmé, že vystupuje jménem prezidenta republiky, v ostatních 
případech jde o jeho vyjádření jako soukromé osoby. 

K bodům 2 a 3 žádosti o informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí.  

                                                                                                           JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                                ředitel Odboru legislativy a práva 



V Praze dne 10. prosince 2021 
Č. j.: KPR 4467/2021-2 

V Praze dne 10. prosince 2021 
Č. j.: KPR 4467/2021-2 

Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) obdržela dne 16. října 2021, s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto 
informací: 
  
1. Je prezident v současné době schopen osobně vykonávat své pravomoci? Tzn. je schopen 
sledovat aktuální politické dění, komunikovat a rozhodovat se na základě přiměřeného 
uvážení?  
2. Jaká je prognóza zdravotního stavu prezidenta z hlediska schopnosti vykonávat pravomoci 
svého úřadu?  
3. Projevil prezident vůli, aby veřejnosti nebyly sdělovány informace o jeho zdravotním 
stavu? Pokud ano, kdy a jakým způsobem tak učinil?  
4. Podepsal prezident vlastnoručně dne 14. října 2021 rozhodnutí o zahájení zasedání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. listopadu 2021?  
5. Je si prezident vědom znepokojujících informací, které veřejně kolují o jeho zdravotním 
stavu? Chystá se veřejně vystoupit, aby tyto obavy rozptýlil (např. alespoň formou 
videonahrávky)?  
6. Je prezident seznámen s obsahem veřejných sdělení mluvčího prezidenta, pana Jiřího 
Ovčáčka, a stojí za nimi?  
7. Vyjadřují veřejná sdělení mluvčího prezidenta na Twitteru (@PREZIDENTmluvci) názory 
prezidenta republiky, nebo se jedná o osobní vyjádření pana Ovčáčka?  

KPR k bodům 1, 4, 5, 6 a 7 sdělením ze dne 1. listopadu 2021 informace poskytla, žadatel 
způsob vyřízení bodů 1 a 4 až 7 napadl stížností ze dne 3. listopadu 2021. Dále KPR dne 
1. listopadu 2021 vydala rozhodnutí, kterým část žádosti o informace, uvedenou v bodech 2 a 
3 odmítla.  Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání ze dne 1. listopadu 2021. 

O stížnosti a o odvolání rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) rozhodnutím 
č.j. UOOU-04656/21-2 ze dne 25. listopadu 2021 tak, že  

a) pokud jde o stížnost, uznal její opodstatněnost ohledně způsobu vyřízení bodu č. 1 
žádosti o informace v tom smyslu, že v odpovědi KPR nevyčerpala celý obsah daného 
bodu žádosti a KPR přikázal tento bod žádosti o informace do 15 dnů vyřídit a 

b) pokud jde o odvolání, odvolání vyhověl a napadené rozhodnutí pro 
nepřezkoumatelnost zrušil; jeho základní námitkou bylo, že odmítnutí poskytnout 



informace k bodům 2 a 3 žádosti není řádně odůvodněno a stanovil tento závazný 
právní názor: 
- u každého z těchto bodů posoudit, zda poskytnutí požadovaných informací spadá 

do působnosti KPR, 

- postavit na jisto, zda požadovanými informacemi disponuje a nemá povinnost jimi 
disponovat, pak svá skutková zjištění náležitým způsobem odůvodní a podklady, 
na základě nichž k těmto skutkovým zjištěním dospěl, učiní součástí spisového 
materiálu, 

- pokud povinný subjekt zjistí, že požadovanými informacemi disponuje, pak 
nejprve posoudí, zda jejich poskytnutí nebrání právní či faktické důvody 
stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., jinak žádané informace žadateli poskytne. 

Na základě toho KPR sděluje: 

K bodu č. 1 žádosti o informace 
Žádost se týkala doby, kdy byl prezident republiky v péči Ústřední vojenské nemocnice a její 
bod 1 měl tuto strukturu: 

- je prezident republiky v současné době schopen osobně vykonávat své 
pravomoci? 
K tomu KPR uvádí 
Tuto schopnost měl prezident republiky i v této době, jak o tom svědčí jím 
učiněné podepsání rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny dne 14. 
října 2021. 

- je schopen sledovat aktuální politické dění? 
K tomu KPR uvádí 
Prezident republiky i v této době byl schopen sledovat aktuální politické dění, jak 
o tom svědčí, že si vyžádal a každý den dostával monitoring obsahující aktuální 
výpisy z informací zveřejňovaných sdělovacími prostředky. 

- je schopen komunikovat? 
K tomu KPR uvádí 
Prezident republiky byl i v této době schopen komunikovat, jak o tom svědčí 
video uveřejněné dne 21. října 2021 na internetové stránce KPR a natočené na 
mobil dne 14. října 2021. 

- je schopen rozhodovat na základě přiměřeného uvážení? 
K tomu KPR uvádí 
Není pochyb, že prezident republiky i v této době rozhodoval na základě 

přiměřeného uvážení, jak o tom svědčí např. informace sdělené vedoucím KPR o 
aktivitách prezidenta republiky na tiskovém briefingu dne 21. října 2021 (k tomu viz 
briefing zveřejněný v týž den na internetové stránce KPR), nebo nutnost prezidenta 
republiky rozhodnout se, na který den z více v úvahu přicházejících možností svolá 
zasedání Poslanecké sněmovny. 

K bodu č. 2 žádosti o informace  



Původní prognóza zdravotního stavu z hlediska schopnosti prezidenta republiky vykonávat 
pravomoci svého úřadu, sdělená KPR dne 13. října 2021 byla krajně nejistá. Jak se následně 
ukázalo, šlo ze strany nemocnice o prognózu vedenou zřejmě předběžnou opatrností, neboť 
dnes již je prezident republiky na zámku v Lánech a byť je přechodně v karanténě, vykonává 
mu svěřené pravomoci, jako je podepsání rozhodnutí o jmenování soudců, neschválení 
žádosti o milosti, jmenování předsedy vlády do funkce, jmenování profesora, nebo konání 
pohovorů s navrženými kandidáty na členy vlády. 

K bodu č. 3 žádosti o informace 
K tomuto bodu bylo vydáno samostatné rozhodnutí. 

   

                                                                                                         JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                                ředitel Odboru legislativy a práva 


