
V Praze dne 27. prosince 2021 
Č. j.: KPR 5229/2021 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 19. prosince 2021, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o informace. Tuto požadovanou 
informaci uvedl a sdělil takto:  

vzhledem k neustálým ztrapňováním se na veřejnosti zaměstnanců KPR (nemluvčí Ovčáček, 
neposkytovatel informací Pelikán, vlekař Mynář) žádám o informaci, co bylo příčinou 
posledního ztrapnění se pana Mynáře při čtení jmen a titulů nových ministrů na Hradě. Žádám 
rovněž o fotokopii dokumentu, který tento trestně stíhaný člověk četl. 

KPR požadovanou informaci v příloze zasílá. 

Zároveň se KPR ohrazuje proti urážkám zaměstnanců KPR, které žadatel v žádosti použil. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 

Příloha 



Příloha k č.j. KPR 5229/2021 

Vážený pane předsedo vlády,  
vážené dámy a pánové, 
  
  
     prezident republiky dnešního dne jmenoval podle článku 68 odstavec 2 Ústavy České republiky členy 
nové vlády. Podle článku 69 Ústavy České republiky je třeba, aby členové vlády nyní složili 
předepsaný slib. 
      Přečtu Vám znění slibu a prosím jednotlivé členy vlády, aby poté předstoupili před prezidenta 
republiky, slovem "slibuji" a podáním ruky prezidentu republiky tento slib vykonali a písemně jej 
potvrdili: 
     "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. 
Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení." 
  
 Ke složení slibu přistoupí: 

Mgr. Vít Rakušan 
místopředseda vlády a ministr pověřený řízením Ministerstva vnitra 
Ing. Marian Jurečka 
místopředseda vlády a ministr pověřený řízením Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva 
zemědělství 
PhDr. Ivan Bartoš 
místopředseda vlády a ministr pověřený řízením Ministerstva pro místní rozvoj 
prof. Vlastimil Válek 
místopředseda vlády a ministr pověřený řízením Ministerstva zdravotnictví 
Ing. Zbyněk Stanjura 
ministr pověřený řízením Ministerstva financí 
Mgr. Jana Černochová 
ministryně pověřená řízením Ministerstva obrany 
JUDr. Pavel Blažek 
ministr pověřený řízením Ministerstva spravedlnosti 
Bc. Jan Lipavský 
ministr pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí 
Ing. Jozef Síkela  
ministr pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu 
Mgr. Martin Kupka 
ministr pověřený řízením Ministerstva dopravy 
Mgr. Petr Gazdík 
ministr pověřený řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
Ing. Anna Hubáčková 
ministryně pověřená řízením Ministerstva životního prostředí 
Mgr. Martin Baxa 
ministr pověřený řízením Ministerstva kultury 
doc. Mikuláš Bek 
ministr 
Mgr. Helena Langšádlová 
ministryně 
JUDr. Michal Šalomoun 
ministr 


