
V Praze dne 5. června 2018 
Č. j.: KPR 3657/2018 

 Dne 25. května 2018 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Na základě jakého právního předpisu ke jmenování zmocněnce došlo? Podle příslušného 
ustanovení Ústavy (čl. 63) týkajícího se pravomocí prezidenta republiky není stanoveno, že 
by prezident mohl pravomoci ve věci zastupování státu navenek delegovat dále, navíc by k 
tomu potřeboval kontrasignaci premiéra nebo pověřeného člena vlády – má prezident ke 
zmocnění zmocněnce tento souhlas? (Další možnost – tj. speciální zákonné zmocnění dle 
mého názoru absentuje. Také například vláda může zmocněnce pro určitou oblast jmenovat, 
ale děje se tak usnesením).  

2. Chtěl bych tímto požádat o poskytnutí kopie dokumentu, kterým byl zmocněnec jmenován 
a který by měl obsahovat práva a povinnosti zmocněnce.  

3. Jak je stanovena výše odměny a úhrada nákladů spojená s výkonem funkce zmocněnce?  

4. Na základě jakých předpokladů byl zmocněnec Tvrdík vybrán pro výkon své funkce? 
(Doposavad během své kariery ve všech činnostech, kterým se věnoval, prokázal, že by byl 
černým koněm v soutěži o nejlepšího bílého koně, avšak domnívám se, že ani tento předem 
vyhraný dostih by vzhledem ke svým schopnostem nakonec nevyhrál). Proč nebylo na tuto 
funkci vypsáno výběrové řízení?  

Kancelář prezidenta republiky k tomu uvádí: 

K bodu 1 
Předmětné jmenování pana Jaroslava Tvrdíka zmocněncem je osobním rozhodnutím 
prezidenta republiky a o právní předpis se neopírá. Takové rozhodnutí nepodléhá ani 
kontrasignaci, neboť podle čl. 63 odst. 2 a 3 Ústavy podléhají kontrasignaci jen ta rozhodnutí 
prezidenta republiky, pro jejichž vydání je stanovena zákonná pravomoc. Pokud zmiňujete 
zmocněnce vlády, jmenované usnesením vlády, pak ani vláda k vydání takového usnesení 
zákonem stanovenou pravomoc nemá. Podstatné je, že ani pan J. Tvrdík ani zmocněnci vlády 
nejsou vybaveni žádnou rozhodovací pravomocí. 
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K bodu 2 
Kopie požadovaného dokumentu je uvedena v příloze. 

K bodu 3 
S výkonem předmětné funkce není spojena žádná odměna a nevznikají s ním Kanceláři 
prezidenta republiky ani další náklady. 

K bodu 4 
Ohledně tohoto bodu bylo vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                 JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                               ředitel Odboru legislativy a práva 


