
V Praze dne 11. prosince 2020 
Č. j.: KPR 5122/2020 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 30. listopadu 2020, na základě zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 
 
1/ poskytnutí informace jestli má ing. Miloš Zeman, toho času prezident ČR, bezpečnostní 
prověrku; 
2/ pokud má, tak na jaký stupeň utajení a kdy byla vydána; 
3/ informaci o všech takovýchto prověrkách současného prezidenta; 
4/ informaci, jestli ing. Miloš Zeman, toho času prezident ČR, někdy žádal o bezpečnostní 
prověrku, která mu následně nebyla vydána. Pokud ano, tak kdy tuto žádost podával a na jaký 
stupeň utajení? 
 
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

podle § 58 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, patří 
prezident republiky k osobám, které mají přístup k utajované informaci všech stupňů utajení 
bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení. 

Tím je odpovídáno na výše uvedenou část žádosti o informace pod č. 1, 2 a 3. K části žádosti 
o informace pod č. 4 je vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 



V Praze dne 11. prosince 2020 
Č. j.: KPR 5122/2020 

Rozhodnutí 
Kanceláře prezidenta republiky 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 30. listopadu 2020, na základě zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 
1/ poskytnutí informace jestli má ing. Miloš Zeman, toho času prezident ČR, bezpečnostní 
prověrku; 
2/ pokud má, tak na jaký stupeň utajení a kdy byla vydána; 
3/ informaci o všech takovýchto prověrkách současného prezidenta; 
4/ informaci, jestli ing. Miloš Zeman, toho času prezident ČR, někdy žádal o bezpečnostní 
prověrku, která mu následně nebyla vydána. Pokud ano, tak kdy tuto žádost podával a na jaký 
stupeň utajení? 
 
Kancelář prezidenta republiky část žádosti, obsaženou ve výše uvedeném bodě 4, na základě  
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá. 

Ke zbývající části žádosti o informace bylo vydáno samostatné sdělení. 

Odůvodnění 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. má Kancelář prezidenta republiky povinnost 
poskytovat informace vztahující se k její působnosti, resp. činnosti; podle ustálené judikatury 
jí přísluší poskytovat i informace vztahující se k působnosti, resp. činnosti osoby ve funkci 
prezidenta republiky; tím je odpovídáno na výše uvedený dotaz pod č. 4. Pro úplnost se uvádí, 
že před nástupem do funkce prezidenta republiky byl Ing. Miloš Zeman předsedou vlády, 
takže se na něj vztahoval § 58 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., na který je v samostatném 
sdělení odkazováno. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podáním učiněným ke Kanceláři prezidenta republiky 
do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva


