V Praze dne 6. června 2017
Č. j.: KPR 3281/2017

Věc: poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kancelář prezidenta republiky (dále „KPR“) obdržela dne 31. května 2017
prostřednictvím elektronické pošty žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požaduje
poskytnutí následujících informací:
1) Celkové počty žádostí o milost doručené KPR po jednotlivých letech (vždy tedy za
konkrétní rok) 2006 až 2016.
2) Počty zamítnutých žádostí o milost po jednotlivých letech 2006 až 2016.
3) Počty milostí udělených v jednotlivých letech 2012 – 2016, s výslovným udělením,
kolik z celkového počtu udělených milostí bylo abolic, agraciací, rehabilitací.
K dotazu č. 1
K uvedenému dotazu KPR uvádí, následující:
Rok

Počet doručených žádostí do KPR

2006

1 855

2007

1 974

2008

2 503

2009

2 627

2010

2 549

2011

2 697

2012

2 440

2013

2 522

2014

560

2

2015

575

2016

683

2017
k 1.6.2017

378

K dotazu č. 2
K uvedenému dotazu KPR uvádí, že přesné počty podaných žádostí o milost lze
poskytnout jen za období prezidenta Václava Klause, neboť za jeho volební období prováděla
řízení o žádostech o milost pouze KPR. Prezident Václav Klaus udělil v letech 2003 – 2012
celkem 438 milostí (v roce 2013 již žádnou milost neudělil).
Prezident Miloš Zeman svým rozhodnutím z 29. listopadu 2013 přenesl pravomoc
provádět řízení o žádostech o milost na ministra spravedlnosti. Někteří žadatelé sice posílají
své žádosti o milost do KPR (odkud jsou vždy postoupeny na Ministerstvo spravedlnosti), ale
další žadatelé se znalostí věci – většinou tedy advokáti, zasílají žádosti přímo na Ministerstvo
spravedlnosti.
Počet zamítnutých žádostí o milost za volební období prezidenta Miloše Zemana může
sdělit pouze Ministerstvo spravedlnosti.
O některých žádostech nebylo rozhodováno, neboť v průběhu řízení bylo např.
zjištěno, že odsouzený trest již vykonal, byl podmíněně propuštěn, žádost vzal zpět, zemřel
apod.
O mnohých žádostech o milost nebylo rozhodováno v tom roce, ve kterém byly
podány. Z tohoto důvodu nelze konstatovat, že počet zamítnutých žádostí + počet udělených
milostí rovná se počet došlých žádostí v tom kterém roce.
KPR žadatelku odkazuje na Ministerstvo spravedlnosti, jenž tuto informaci poskytne.
K dotazu č. 3
KPR uvádí, že jednotlivé milosti udělené v letech 2012 – 2016 lze nalézt na webových
stránkách - https://www.hrad.cz/cs/pro-media.
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