
V Praze dne 8. srpna 2018 
Č. j.: KPR 4758/2018 

Věc: poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 26. července 2018 žádost o poskytnutí 
následujících informací: 

1. Jakým stupněm bezpečnostní prověrky disponuje k 26. 7. 2018 kancléř prezidenta 
republiky Ing. Vratislav Mynář? 

2. Pokud je pravdou, že disponuje pouze bezpečnostní prověrkou na stupeň vyhrazené a 
současně by dle sdělení samotné KPR měl mít prověrku na stupeň důvěrné, z jakých 
důvodů dosud nepožádal o vydání bezpečnostní prověrky na posléze uvedený stupeň 
(důvěrné)?  

3. Pokud již kancléř Mynář tuto žádost podal, kdy bylo příslušné řízení zahájeno? 
  
 K tomu Kancelář prezidenta republiky uvádí: 

K bodu 1 
 Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je držitelem oznámení o splnění podmínek 
pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. 

K bodu 2 
 Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky nepožádal o osvědčení fyzické osoby pro 
stupeň utajení Důvěrné, neboť toto osvědčení nezbytně nepotřebuje k výkonu své funkce 
(k tomu viz § 6 odst. 1 zákona č. 412/2006 Sb.). Ke zmínce uvedené v žádosti, že podle 
sdělení samotné KPR by její vedoucí měl mít prověrku na stupeň Důvěrné, Kancelář 
prezidenta republiky uvádí, že nic takového nesdělovala. 

 K tomu se pro úplnost dodává: 

a) zákon č. 412/2006 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, obecně vymezuje utajovanou informaci a 
jednotlivé stupně utajení nespojuje s konkrétními funkcemi státních zaměstnanců, jak 
by to jinak z dotazu žadatelky mohlo vyplynout; 

b) konkrétní seznam utajovaných informací stanoví vláda, a to v nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb. V tomto nařízení vlády se Kanceláře prezidenta republiky týká jeho 
příloha č. 13, která vymezuje utajované informace, vytvářené v Kanceláři prezidenta 
republiky, v rozpětí Vyhrazené – Důvěrné;   
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c) již z položek uvedených v příloze č. 13 nařízení vlády č. 522/2005 Sb. je zřejmé, že 
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky skutečně k výkonu své funkce právo 
seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné nepotřebuje;  

d) Kanceláři prezidenta republiky jsou zasílány ke stanovisku i materiály vytvořené 
Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra, 
obsahující utajované informace, tyto materiály však nemají vyšší stupeň utajení, než 
Vyhrazené; 

e) Kancelář prezidenta republiky vede podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 522/2005 Sb. 
přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným 
informacím. Tento přehled byl posuzován Národním bezpečnostním úřadem, který 
uvedl, že systemizace pracovních míst spojených s přístupem k utajovaným 
informacím zcela odpovídá zásadám vymezeným zákonem, že výhrady nelze mít 
k postupu při schvalování tohoto seznamu a že výhrady nelze mít ani ke způsobu 
určování konkrétního stupně bezpečnostní prověrky; 

f) dodržování zákona č. 412/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů podléhá pravidelné 
kontrole vykonávané Národním bezpečnostním úřadem na místě, naposledy byla tato 
kontrola v Kanceláři prezidenta republiky provedena v červnu t. r. a žádné nedostatky 
zjištěny nebyly. 

K bodu 3 
 Viz vyjádření k bodu 2. 

                                                                                                          JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                                ředitel Odboru legislativy a práva 


