
V Praze dne 8. srpna 2022 
Č. j.: KPR 3394/2022 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 1. srpna 2022, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 

1. Kolik je aktuální plat prezidenta Miloše Zemana a kolik činí náhrady (a na co jsou 
určené)?  

2. Kolik celkem, tedy jakou souhrnnou částku, za plat a náhrady (zvlášť) za celé působení ve 
funkci Miloš Zeman dostal (za obě funkční období)?  

3. Jaké jsou od listopadu 2021, za jednotlivé měsíce, náklady za zdravotní péči o pana 
prezidenta? A o jakou péči se přesně jedná (tu, která není hrazená pojišťovnou)?  

4. Jsou u pana prezidenta sestry stále 24 hodin 7 dní v týdnu? 

KPR k tomu sděluje: 

K bodu 1 žádosti o informace 
Aktuální měsíční plat prezidenta republiky je 302 700 Kč s tím, že v lednu 2022 činil 321 000 
Kč, aktuální náhrady činí měsíčně 281 700 Kč s tím, že v lednu 2022 činily 298 700 Kč. 
Místo náhrad výdajů, jejichž účely jsou vymezeny v § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a 
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, prezidentu republiky náleží 
podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb. víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem 
jeho funkce. 

K bodu 2 žádosti o informace 
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. KPR odkazuje na https://www.hrad.cz/cs/prezident-
cr/kancelar-prezidenta-republiky/udaje-o-rozpoctu, kde jsou požadované informace v rámci 
Závěrečných účtů kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky zveřejněny, a to pokud jde o 
výši platu v položce 5022 rozpočtové skladby a pokud jde o náhrady v položce 5196 
rozpočtové skladby; první funkční období prezidenta republiky začalo 8. března 2013. 

K bodu 3 žádosti o informace 
Za listopad 2021 – 79 420 Kč, za prosinec 2021 – 333 300 Kč, za leden 2022 – 210 600 Kč, 
za únor 2022 – 185 250 Kč, za březen 2022 – 203 250 Kč, za duben 2022 – 190 350 Kč, za 
květen 2022 – 168 000 Kč, za červen 2022 – 162 600 Kč, za červenec 2022 168 000 Kč. Jde o 
péči, jejíž předmět byl vymezen v bodě 1.1 Smlouvy o poskytování domácí zdravotní péče ze 
dne 24.11.2021, uveřejněné na 2021.pdf (hrad.cz) a je vymezen v bodě I/1 Smlouvy o 
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zajištění domácí zdravotní péče ze dne 28.4.2022; tato smlouva je uveřejněna Výsledek 
zadávacího postupu | NEN (nipez.cz). 

K bodu 4 žádosti o informace 
Ano, 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

                                                                                              JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                     ředitel Odboru legislativy a práva 
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