
V Praze dne 21. prosince 2021 
Č. j.: KPR 5218/2021 

Dne 17. prosince 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky (KPR), s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, , o poskytnutí těchto informací: 

žádost o poskytnutí informace ve vztahu k pravomoci prezidenta dle Ústavy ČR jmenovat 
občana ČR nepolitika - neposlance předsedou vlády, formou odpovědi ,, ANO- prezident 
svého práva využil, nebo NE- prezident svého práva nevyužil. 

a) Ústava ČR uvádí v ČL. 22 odst. 1) Úřad prezidenta a v ČL. 88 odst. 2) věty první uvádí: 
Předsedu vlády jmenuje prezident republiky. Využil někdy prezident republiky své pravomoci 
jmenovat na funkci předsedy vlády občana ČR, který není členem žádné politické strany, není 
členem žádného politického klubu Poslanecké sněmovny a není ani poslancem? 

b) Jaký konkrétní orgán, nebo osoba připravuje prezidentovy podklady pro jmenování 
předsedy vlády a jaké jsou požadavky Úřadu prezidenta na jmenování občana ČR do funkce 
předsedy vlády zajišťující nediskriminační přístup k této funkci? 

c) Bylo občanům ČR umožněno uplatnění jejich základních lidských práv, práva na rovný 
přístup k veřejné funkci předsedy vlády, ke které dochází jmenováním, dle Ústavy ČR, ČL. 
10, v návaznosti na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech dle ČL. 2 a 25 
dále LISTINY ČL. 3 a ČL. 21 odst. 4 v návaznosti na Výběrové řízení, kterým byl výkon 
uplatnění těchto práv „vstoupit za rovných podmínek do služeb své země“ umožněn? 

KPR k tomu sděluje: 

K písm. a) žádosti o informace 
Ano, 23.6.2013 jmenoval předsedou vlády Ing. Jiřího Rusnoka. 

K písm. b) žádosti o informace 
Kdo bude jmenován předsedou vlády, je záležitostí politické úvahy prezidenta republiky. Ten 
tuto osobu určí a dá pokyn připravit jmenovací dekret, který vypracuje Odbor legislativy a 
práva KPR. 
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K písm. c) žádosti o informace 
Na to být předsedou vlády není právní nárok. Jak bylo výše uvedeno, prezident republiky 
jmenuje předsedou vlády toho, koho určí na základě své politické úvahy, s níž je spojena 
politická odpovědnost. Bere přitom v úvahu nejen čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a 
svobod, na který žadatel odkazuje, ale i čl. 22 „Listiny“, podle něhož výklad a používání 
politických práv musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil 
v demokratické společnosti. Proto také, než prezident republiky jmenuje předsedu vlády, vede 
konzultace s představiteli politických stran a politických hnutí.  

                                                                                                 JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                       ředitel Odboru legislativy a práva 


