
V Praze dne 5. května 2015 
Č. j.: KPR 2835/2014 

Vážený pane, 

 dne 6. prosince 2013 jste s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal Kancelář prezidenta republiky o 
poskytnutí čtyř druhů informací. Dva z těchto druhů informací byly v souladu s cit. zákonem 
poskytnuty sdělením Kanceláře prezidenta republiky ze dne 18. prosince 2013, č. j. 
10323/2013. Ve vztahu ke zbývajícím dvěma druhům informací, a sice 
1. Jaká je měsíční výše platu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a  
2. Jaké odměny nad rámec platu byly vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky dosud (tj. 

od jeho nástupu do funkce do vyřízení této žádosti) poskytnuty, v jaké výši a z jakého 
důvodu, 

bylo vydáno rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky ze dne 18. prosince 2013, č. j.  
10323/2013, kterým byla žádost částečně odmítnuta. Poté následovalo Vámi podané odvolání, 
kterému vedoucí Kanceláře prezidenta republiky nevyhověl, a na základě toho jste podal 
Městskému soudu v Praze žalobu. 
  
 Vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky dne 20. dubna 2015 zveřejnila 
platy vedoucích zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, včetně jejího vedoucího, za rok 
2014, obrátil se vedoucí Kanceláře prezidenta republiky na Městský soud v Praze s návrhem, 
aby ve smyslu § 62 odst. 2 soudního řádu správního stanovil Kanceláři prezidenta republiky 
lhůtu, v níž Kancelář prezidenta republiky uspokojí Vás jako žalobce ve zbývající části Vaší 
původní žádosti o informace. Městský soud tak učinil svým opatřením ze dne 24. dubna 2015, 
v němž stanovil patnáctidenní lhůtu pro uspokojení žalobce, počítanou ode dne doručení 
tohoto opatření, tj. do 9. května 2015. 

 Na základě toho Kancelář prezidenta republiky k Vašim výše uvedeným dotazům 
sděluje: 

K dotazu č. 1 

 Plat vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (tj. tarif plus příplatek za vedení) činí 
110 000 Kč hrubého a 78 388 Kč čistého měsíčně (do funkce nastoupil k 14. březnu 2013). 



K dotazu č. 2 

1. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky obdržel v r. 2013 odměny v celkové výši 770 000 
Kč hrubého a 550 000 Kč čistého. V r. 2014 obdržel odměny v celkové výši 693 000 Kč 
hrubého a 495 000 Kč čistého, v r. 2015 obdržel odměnu ve výši 150 000 Kč hrubého a 
103 000 Kč čistého. 

2. Odůvodnění odměn: odměny se přiznávají za kvalifikovaný a aktivní přístup k plnění 
mimořádných a časově náročných úkolů souvisejících s programem a agendou prezidenta 
republiky a za zajištění řádného plnění úkolů Kanceláře prezidenta republiky; přihlédnuto 
bylo k množství a kvalitě odvedené práce v hodnoceném období. 

 Vzhledem k tomu, že jde o postup podle § 62 soudního řádu správního, bylo toto 
sdělení zasláno současně Městskému soudu v Praze. 

                                                                                            JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                  ředitel Odboru legislativy a práva 


