V Praze dne 2. března 2021
Č. j.: KPR 721/2021

Dne 15. února 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:

A. Žádám o poskytnutí následujících informací k pracovnímu programu pana prezidenta a
první dámy:
1) Můžete mi poskytnout přehled všech pracovních jednání, které prezident vedl od
začátku loňského září do 15. 2. 2021?
2) Můžete mi poskytnout přehled všech pracovních jednání, která vedla první dáma od
začátku loňského září do 15. 2. 2021?
3) Kolik pracovních dnů strávil od začátku loňského září do 15. 2. 2021 pan prezident na
Pražském Hradě a kolik v Lánech?
B. Zároveň žádám poskytnutí informací ohledně neudělení státního vyznamenání předsedovi
US Rychetskému.
1) Pan prezident v minulosti rozhodl, že Pavel Rychetský dostane státní vyznamenání.
Podstoupil tuto svoji vůli v minulosti kontrasignaci premiéra? Můžete mi
korespondenci ohledně této věci mezi KPR a ÚV poskytnout?
2) Byl o rozhodnutí o udělení státního vyznamenání Pavel Rychetský informován od
pana prezidenta / KPR informován písemně? Můžete mi tuto korespondenci
poskytnout?
Kancelář prezidenta republiky (KPR) k tomu sděluje:
K bodu A/1 žádosti o informace
V době pandemie, provázené ochrannými zdravotními opatřeními, není objektivně
možné, aby KPR zvláštní program aktivit prezidenta republiky sestavovala; jeho pracovní
aktivity se tak operativně přizpůsobují aktuálním, ad hoc vzniklým potřebám. Vzhledem
k tomu, že se tazatel táže na pracovní jednání prezidenta republiky, KPR na základě § 6 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb. odkazuje tímto na tiskové zprávy, zveřejněné na https://
www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy.
K bodu A/2 žádosti o informace
K této části žádosti o informace je vydáno samostatné rozhodnutí.
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K bodu A/3 žádosti o informace
Sídlem prezidenta republiky jsou rovnocenně Pražský hrad i zámek Lány (§ 3 zákona
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky). Závisí na rozhodnutí prezidenta republiky,
které z obou sídel a kdy k výkonu své funkce využije; KPR o tom zvláštní evidenci nevede.
Jak z vystoupení pana prezidenta v televizním pořadu na TV Prima vyplývá, jsou doby, po
kterých vykonává funkci na Pražském hradě nebo na zámku Lány, zhruba rovnocenné.
K bodu B/1 žádosti o informace
Úvodem KPR odkazuje na § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., podle něhož
povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která
vznikala při přípravě rozhodnutí povinného subjektu; to platí jen do doby, kdy se příprava
ukončí rozhodnutím. K otázce žadatele, zda záměr prezidenta republiky propůjčit státní
vyznamenání JUDr. Pavlu Rychetskému byl předsedou vlády kontrasignován, pak odpověď
zní, že ano. Zbývající část předmětné žádosti, tj. žádost poskytnout tuto kontrasignovanou
listinu, KPR sice neodmítá, ale v souladu s uvedeným ustanovením zákona její poskytnutí
omezuje až na dobu ukončení rozhodovacího procesu. KPR přitom vychází z těchto
skutečností:
Postup k propůjčení státního vyznamenání má, po výběru osob navržených k propůjčení
státního vyznamenání, provedeném prezidentem republiky, dvě fáze:
a) v první fázi je rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení státního vyznamenání
určité osobě zasláno ke kontrasignaci předsedovi vlády (čl. 63 Ústavy ČR); toto
rozhodnutí kontrasignací nabývá platnosti a zakládá právo prezidenta republiky určité
osobě státní vyznamenání propůjčit (toto právo je kromě čl. 63 odst. 1 písm. h) Ústavy
ČR, upraveno i ustanovením § 7 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních
České republiky). Otázkou je, zda toto rozhodnutí zakládá i povinnost státní
vyznamenání propůjčit. Kromě toho, že toto rozhodnutí musí být ke své platnosti
kontrasignováno, zákon žádná procesní pravidla pro ně nestanoví. Toto
kontrasignované rozhodnutí se nikomu nezasílá, je pouze podmínkou k uskutečnění
druhé fáze k propůjčení státního vyznamenání a závisí na prezidentu republiky, zda
toto rozhodnutí pro propůjčení státního vyznamenání využije či nikoliv (jde to
přirovnat např. k postupu při jmenování soudce Ústavního soudu, k němuž je třeba
souhlasu Senátu; i v tomto případě platí, že i když Senát s kandidátem souhlas vysloví,
prezident republiky jej nemusí soudcem Ústavního soudu jmenovat);
b) ve druhé fázi dochází k odevzdání a převzetí insignie vyznamenání (řádový odznak
a další náležitosti) a listiny osvědčující propůjčení státního vyznamenání. Státním
vyznamenáním je právě insignie a komu není státní vyznamenání odevzdáno, resp. je
nepřevezme, není státním vyznamenáním vyznamenán.
V minulosti byly takové případy, kdy sice bylo rozhodnutí o propůjčení nebo udělení
státního vyznamenání kontrasignováno, ale státní vyznamenání propůjčeno nebo
uděleno nebylo, neboli toto rozhodnutí nebylo naplněno (např. rozhodnutí prezidenta
republiky V. Havla, kontrasignované předsedou vlády Tošovským, které předpokládalo
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udělit k řádovému dni 28. 10. 1998 státní vyznamenání Helmutu Zilkovi, nebo nebylo
naplněno kontrasignované rozhodnutí prezidenta republiky, které předpokládalo
propůjčit k řádovému dni 28. 10. 2013 státní vyznamenání Vladimíru Mišíkovi);
c) podle § 13 zákona č. 157/1994 Sb. řádovými dny pro propůjčení státního vyznamenání
jsou 1. leden a 28. říjen; až v těchto dnech je naplněno rozhodnutí prezidenta
republiky o propůjčení státního vyznamenání a nikoliv dříve.
Z výše uvedeného vyplývá, že předsedou vlády kontrasignovaný dokument má
ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povahu nové informace, která vznikla
v souvislosti s přípravou výsledného rozhodnutí. Nehledě k tomu KPR posoudila tuto část
žádosti rovněž z hlediska principu přiměřenosti a s přihlédnutím k mediálním výstupům, které
následovaly po sdělení prezidenta republiky, že státní vyznamenání JUDr. P. Rychetskému
neudělí, dospěla k závěru, že potenciálně trvá riziko zneužití žadatelem požadované
informace.
K bodu B/2 žádosti o informace
Odpověď zní: nebyl. Pro úplnost se však uvádí, že „o rozhodnutí o udělení státního
vyznamenání“ ani informován být nemohl, neboť rozhodnutí o udělení státního vyznamenání
je naplněno až předáním insignie a příslušné listiny a jejich převzetím vyznamenaným.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

