
V Praze dne 10. února 2022 
Č. j.: KPR 402/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 26. ledna 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1) přehled soudních sporů, které se týkaly prezidenta Miloše Zemana nebo Kanceláře 
prezidenta republiky od r. 2013 do roku 2021, tedy za obě funkční období prezidenta.  

2) na kolik vyšly právní služby v souvislosti se zastupováním prezidenta nebo Kanceláře 
v rámci těchto sporů, úkony s nimi spojené a kolik hodin právníci těmito spory 
strávili.  

3) uvedení, v jakém stavu se tyto spory nachází, zda jsou již uzavřené a pokud ano, tak s 
jakým výsledkem. 

KPR vyzvala žadatelku dne 31. ledna 2022 k upřesnění žádosti o informace, což žadatelka 
dne 4. února 2022 učinila. 

KPR k tomu sděluje: 
K bodům 1 a 3 žádosti o informace 

Soudní spory: 
- žaloba na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany KPR; případ je 

pravomocným rozhodnutím soudu uzavřen v neprospěch KPR; 
- žaloba na ochranu osobnosti, podaná na prezidenta republiky; případ je pravomocným 

rozhodnutím soudu uzavřen ve prospěch prezidenta republiky; 
- žaloba proti rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování profesorem; případ není 

pravomocně uzavřen; 
- žaloba proti rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování profesorem; případ není 

pravomocně uzavřen; 
- žaloba na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany KPR; případ je 

pravomocným rozhodnutím soudu uzavřen ve prospěch KPR; 
- žaloba proti rozhodnutí KPR o odmítnutí žádosti o informace; případ je pravomocným 

rozhodnutím soudu uzavřen ve prospěch KPR; 
- žaloba na ochranu osobnosti podaná proti prezidentu republiky; případ není 

pravomocně ukončen; 
- žaloba proti rozhodnutí KPR o odmítnutí žádosti o informace; případ je pravomocně 

uzavřen v neprospěch KPR; 



- žaloba na náhradu nemajetkové újmy z důvodu opožděného poskytnutí požadované 
informace ze strany KPR; případ je pravomocně ukončen v neprospěch státu, resp. 
Ministerstva financí; 

- ústavní stížnost namířená proti prezidentu republiky, v níž stěžovatel namítal zásah do 
jeho ústavně zaručených práv; případ je pravomocným usnesením soudu uzavřen ve 
prospěch prezidenta republiky zamítnutím ústavní stížnosti. 

Poskytnutými informacemi je dbáno ochrany osobních údajů. 

K bodu 2 žádosti o informace 

V soudních sporech zastupovala KPR nebo prezidenta republiky advokátní kancelář, která za 
celkem 2667 hodin vyúčtovala částku 7 880 240,83 Kč. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 


