
V Praze dne 7. dubna 2022 
Č. j.: KPR 1656/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 24. března 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost v jejímž úvodu odkazuje na 
zadávací dokumentaci k vyhlášené veřejné zakázce „Služby domácí zdravotní péče poskytované 
prezidentu republiky“ a žádá o poskytnutí těchto informací:  

1) Na základě jakého právního předpisu má prezident republiky Ing. Miloš Zeman nárok, aby za 
něj platil nadstandardní zdravotní péči stát prostřednictvím KPR?  

2) Na základě jakého právního předpisu (a jeho konkrétního ustanovení) dospěla KPR k závěru, 
že má platit nadstandardní zdravotní péči za prezidenta republiky?  

3) S jakým lékařem má KPR uzavřenou smlouvu na provádění pracovnělékařských prohlídek?  

4) Prošel prezident republiky pracovnělékařskou prohlídkou? Případně kdy naposled.  

5) Zaměstnala by KPR jako zaměstnance osobu, která potřebuje: „pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu“? Případně na jakou pozici.  

KPR k tomu sděluje: 

K bodům 1 a 2 žádosti o informace 
Úvodem nutno sdělit, že předmětem veřejné zakázky není „nadstandardní zdravotní péče“, ale 
domácí péče a úkony, jejichž demonstrativní přehled je v zadávací dokumentaci uveden, jsou 
standardními úkony domácí péče, které firmy, jež mají oprávnění domácí péči poskytovat, na 
svých stránkách nabízejí. 

Pokud jde o právní předpisy, na základě nichž je KPR oprávněna domácí péči prezidentu 
republiky  v rozsahu nehrazeném zdravotní pojišťovnou platit, jsou tyto: zákon č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, podle jehož § 10 odst. 1 písm. b) je domácí péče součástí zdravotní péče 
poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a zákon č. 236/1999 Sb., o platu a dalších 
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, podle jehož § 16 prezidentu 
republiky náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), g), h) a j, přičemž v § 6 odst. 1 písm. 
h) je jako naturální plnění obsažena i úhrada zdravotních služeb. 



K bodu 3 žádosti o informace 
Tuto smlouvu má KPR uzavřenu s MUDr. Zdenou Palátovou. 

K bodu 4 žádosti o informace 
Neprošel, neboť prezident republiky nemá ve smyslu zákoníku práce pracovněprávní vztah. 

K bodu 5 žádosti o informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 


