
V Praze dne 25. května 2022 
Č. j.: KPR 2396/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 11. května 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 
poskytnutí těchto informací: 

1) Jaké je zdůvodnění, jednotlivě, vyplacených odměn za rok 2021 u těchto pracovníků 
KPR: Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky • Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta 
republiky • Ředitel Sekce administrativní • Ředitel sekretariátu prezidenta republiky • 
Ředitel Odboru analytického • Ředitel Odboru protokolu • Ředitel Odboru tiskového a 
tiskový mluvčí prezidenta republiky • Ředitel Odboru zahraničního • Ředitel odboru 
legislativy a práva? 

2) Který pracovník o udělení a výši odměny v případě uvedených v bodě 1) rozhoduje?  
3) Vedoucí KPR Vratislav Mynář loni inkasoval na odměnách 691 422,- Kč. Považujete tuto 

výši odměny za přiměřenou zvláště pak v kontextu, kdy KPR v loňském roce žádala 
Poslaneckou sněmovnu o navýšení rozpočtu, a to kvůli dopadům pandemie koronaviru?  

4) Jaký byl plat ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka v roce 2021? Byly Miloši 
Balákovi uděleny nad rámec platu v roce 2021 odměny? Pokud ano, v jaké výši a s jakým 
odůvodněním?  

KPR k tomu sděluje: 

K bodu 1 žádosti o informace 
Odměny jsou během kalendářního roku vypláceny nepravidelně a jejich odůvodnění bez 
bližší specifikace zní v zásadě takto: za odpovědné řízení útvaru (v případě vedoucího KPR 
chodu Kanceláře prezidenta republiky) a včasné a kvalifikované plnění úkolů v uplynulém 
období (v případě vedoucího KPR i za významný podíl na zajišťování programu prezidenta 
republiky). 

K bodu 2 žádosti o informace 
V případě vedoucího KPR prezident republiky a v ostatních případech vedoucí KPR. 

K bodu 3 žádosti o informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí a k bodu 4 žádosti o 
informace bylo vydáno samostatné sdělení o odložení této části žádosti o informace. 

                                                                                                  JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                        ředitel Odboru legislativy a práva 


