V Praze dne 29. října 2020
Č. j.: KPR 4388/2020

Dne 15. října 2020 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost uvozenou těmito slovy: „Na základě
veřejných informací z médií vyplývá, že prezident republiky Miloš Zeman oznámil konání
veřejné akce dne 28. 10. 2020. S ohledem na charakter akce lze dovodit, že se této akce
zúčastní více než 6 lidí. Veřejné oznámení proběhlo po vyhlášení zákazu shromažďování
většího počtu osob Vládou ČR. V době oznámení neexistovala žádná výjimka, která by
povolovala pořádání podobné hromadné akce. Podle Základní listiny práv a svobod platí
rovnost před zákonem pro všechny“ a na základě toho požádal o poskytnutí těchto informací:
1. Na základě jakého zákona se prezident ČR rozhodl porušit nařízení Vlády ČR?
2. Kdo je za porušení nařízení Vlády ČR konkrétně odpovědný a jakou formou bude
potrestán?
3. Proč prezident republiky postupuje nejednotně, když hlavní ústavní činitelé vyzývají
občany ČR, aby zůstávali doma a Policie ČR zasahuje proti porušování nařízení Vlády
ČR?
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje:
v době podání žádosti o informace prezident republiky nerozhodl, zda, v jaké podobě bude
slavnostní shromáždění na Pražském hradě dne 28. 10. 2020 konáno, anebo zda nebude
konáno vůbec. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt může
omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě
rozhodnutí povinného subjektu; to však platí jen do doby, kdy je příprava ukončena
rozhodnutím. Z tohoto důvodu mohla Kancelář prezidenta republiky žádost o informace
odmítnout, avšak z důvodu administrativní úspory tak neučinila a nyní sděluje, jak bylo již
rozhodnutí prezidenta republiky zveřejněno, že slavnostní akce na předání státních
vyznamenání byla prezidentem republiky přesunuta do následujícího roku. Z tohoto důvodu
považuje Kancelář prezidenta republiky žadatelem položené dotazy za bezpředmětné.
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