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Vážená paní předsedkyně, 
 
reaguji na Vaši interpelaci č. 2063, č.j. PS2021/20947, ze dne 13. září 2021, ve věci nákladů 
na přepravu prezidenta České republiky, a uvádím k ní následující: 
 
Letecká doprava se ústavním činitelům poskytuje v souladu s ustanovením § 20 zákona  
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů: 
„Leteckou dopravu ústavních činitelů, včetně nezbytného počtu osob jejich doprovodu, 
vyplývajícího z účelu dopravy, zabezpečuje armáda vyčleněnými vojenskými dopravními 
letadly.“ a v souladu s čl. 1 odst. 1 Usnesení Vlády České republiky ze dne 23. září 1998 
č.  628 + P, dle kterého: „Prezidentovi republiky, předsedovi Poslanecké sněmovny, 
předsedovi Senátu a předsedovi vlády se poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem 
funkce bezúplatně. Lety těchto funkcionářů se neomezují.“ 
 
V roce 2020 byla zabezpečena pouze jedna letecká přeprava prezidenta ČR, výdaje za toto 
období činily celkem 325.000 Kč. 
 
Na základě požadavku Kanceláře prezidenta republiky 24. základna dopravního letectva  
(24. zDL) zabezpečila ve dnech 31. srpna až 1. září 2021 leteckou dopravu prezidenta ČR 
z Prahy do Brna a zpět letounem CASA C-295M. 31. srpna 2021 zmíněný letoun přepravil 
prezidenta ČR do Brna a vrátil se do Prahy. Pobyt letadel na cizích letištích, či jejich návrat  
na domovskou základnu je dán provozními požadavky. Druhý den, tj. 1. září 2021 letěl letoun 
CASA C-295M z Prahy do Brna, aby zabezpečil návrat prezidenta ČR do Prahy.     
 
Spolu s prezidentem ČR bylo přepraveno dalších 11 osob doprovodu. Celkové výdaje na tuto 
leteckou dopravou, včetně výdajů na letecké palivo, pozemní služby na letišti, amortizaci 
letounu, jeho údržbu, logistické služby a nákladů na personál činily 350.213 Kč.  
 
K výše uvedené přepravě byl, v souladu s požadavkem Kanceláře prezidenta republiky, využit 
letoun CASA C-295M disponující nakládací rampou, která umožnila bezpečné nastoupení 
prezidenta republiky do letounu vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu omezení. 
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Přestože 24. zDL provozuje dvě samohybná zvedací zařízení PRM 40 Ambulift, bylo  
na základě upřesnění požadavků Kanceláře prezidenta republiky na zabezpečení důstojného 
nástupu osob s omezenou schopností pohybu do letounu vyhlášeno Ministerstvem obrany, 
resp. 24. zDL výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na pronájem leteckého 
přepravního zařízení s posádkou k zajištění nástupu a výstupu cestujících se sníženou 
pohyblivostí do letounu Airbus A-319.  
 
Na první ani druhou výzvu nereagoval žádný dodavatel. Na třetí výzvu k podání nabídek, 
která měla termín ukončení 24. září 2021, se přihlásil jeden dodavatel. Nyní probíhá 
vyhodnocení nabídky z hlediska prověření technických a personálních možností firmy.  
 
V případě obdržení požadavku na zabezpečení letu prezidenta ČR v době, kdy výběrové 
řízení nebude úspěšné nebo ukončené, 24. zDL provede průzkum trhu a následně obecným 
zadávacím postupem službu zabezpečí. 
 
 
S úctou 
 
 
 
 podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Jana Č e r n o c h o v á 
předsedkyně Výboru pro obranu 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Praha 
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