V Praze dne 16. října 2020
Č. j.: KPR 4309/2020

Dne 13. října 2020 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, uvozenou slovy „Prezident Miloš
Zeman promluvil veřejně o materiálech o nepovýšení ředitele BIS Michala Koudelky do
generálské funkce, které předloží na schůzce premiéru Babišovi", a v návaznosti na to žádá o
poskytnutí těchto informací:
1) Kdo pro pana prezidenta tento materiál vypracoval a na základě jakých dokumentů či dat?
2) Byl to úkol, který zadal pan prezident nebo naopak něčí iniciativa?
3) Má právo prezident nebo KPR shromažďovat informace o ředitelích tajných služeb nebo
šéfech jakýchkoli bezpečnostních institucí? (K tomu je v žádosti o informace uveden tento
dovětek: „Pokud prezident ČR opakovaně veřejně zpochybňuje jeho kvalifikaci nebo
kvalifikaci služby BIS, měl by to mít podloženo dokumenty a svědectvím. Předpokládám,
že vyjádření pana prezidenta, na které se dotazuji, je výsledkem takové práce a vzhledem
k tomu, že jde o veřejnou diskusi, pokládám zmíněné dotazy.“).
4) Kromě toho žádá rovněž o sdělení, zda KPR už rozhodla o pracovním zařazení pana Jiřího
Roma.
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje:
K otázce uvedené výše pod č. 3
Prezident republiky disponuje na základě zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky, podrobnými informacemi o činnosti nejen BIS, ale všech zpravodajských
služeb. K hodnocení činnosti zpravodajských služeb dochází běžně ve veřejném prostoru
prostřednictvím sdělovacích prostředků a často tak činí i ředitel BIS při hodnocení činnosti
jím řízené služby. V této souvislosti není důvodu upřít prezidentovi republiky právo, aby i on
jako adresát výstupů ze zpravodajských služeb takové hodnocení provedl.
K otázce uvedené výše pod č. 4
Pan Jiří Rom byl ke dni 15. října 2020 jmenován do funkce zástupce ředitele Odboru
bezpečnostního KPR a vedoucího Oddělení objektové a informační bezpečnosti a krizového
řízení.
K otázkám uvedeným pod č. 1 a 2 bylo vydáno samostatné rozhodnutí.
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