
V Praze dne 14. června 2022 
Č. j.: KPR 2631/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 30. května 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost, o 
poskytnutí těchto informací: 

zda je Kateřina Zemanová, dcera prezidenta Miloše Zemana narozena 1.1.1994, na Hradě v 
KPR nebo v jiné části Pražského hradu zaměstnaná. Co konkrétně je náplní její práce? 
Spolupracuje nějak na správě sociálních sítí? Pokud není zaměstnaná, má nějakou jinou 
smlouvu, smluvní spolupráci s KPR nebo jinou složkou spadající pod Hrad? Pracuje na 
fakturu, ičo, má jinak domluvenou spolupráci? Jakou případně dostává měsíční odměnu? 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty, tj. i KPR, povinny poskytovat 
informace vztahující se k jejich působnosti. Z tohoto hlediska KPR žádost o informace 
posoudila a po ověření v Odboru ekonomickém a Oddělení personálním a Odboru tiskovém 
sděluje: 

Slečna Kateřina Zemanová, nar. 1.1.1994 
a) není v KPR zaměstnaná a tudíž nemá stanovenu náplň práce; 
b) na správě sociálních sítí nespolupracuje; 
c) nemá s KPR jinou smlouvu, či smluvní spolupráci a tudíž nepracuje na fakturu či IČO; 
d) nemá s KPR jinak domluvenou spolupráci; 
e) nedostává měsíční odměnu. 

Pokud jde o zbývající část žádosti o informace, týkající se „jiné části Pražského hradu“ nebo 
„jiné složky spadající pod Hrad“ než KPR, byla tato část žádosti o informace samostatným 
sdělením odložena. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                            ředitel Odboru legislativy a práva 



V Praze dne 14. června 2022 
Č. j.: KPR 2631/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 30. května 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost, o 
poskytnutí těchto informací: 

zda je Kateřina Zemanová, dcera prezidenta Miloše Zemana narozena 1.1.1994, na Hradě v 
KPR nebo v jiné části Pražského hradu zaměstnaná. Co konkrétně je náplní její práce? 
Spolupracuje nějak na správě sociálních sítí? Pokud není zaměstnaná, má nějakou jinou 
smlouvu, smluvní spolupráci s KPR nebo jinou složkou spadající pod Hrad? Pracuje na 
fakturu, ičo, má jinak domluvenou spolupráci? Jakou případně dostává měsíční odměnu? 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt, tedy i KPR povinen poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o 
Kanceláři prezidenta republiky, KPR zajišťuje obstarávání věcí spojených s výkonem 
pravomocí prezidenta republiky a s jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností, 
přičemž, s přihlédnutím k obsahu žádosti o informace, je v § 1 odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb. 
KPR označena za rozpočtovou organizaci, tj. organizaci transformovanou k 1.1.2001 na 
základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, na organizační složku státu.  

Výše uvedená žádost o informace se netýká jen působnosti KPR, ale, jak žadatel v žádosti 
uvádí, i „jiné části Pražského hradu“ nebo „jiné složky spadající pod Hrad“. Z tohoto hlediska 
tato část žádosti překračuje působnost KPR. 

Pro tento případ platí § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle něhož v případě, že 
se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto 
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Na základě toho 
KPR uvedenou část žádosti, netýkající se působnosti KPR, odložila. 

KPR se zároveň omlouvá za nedodržení 7denní pořádkové lhůty. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                            ředitel Odboru legislativy a práva


