
V Praze dne 5. října 2022 
Č. j.: KPR 3897/2022 

Dne 20. září 2022 obdržela Kancelář prezidenta republiky (KPR), s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí informací, 
týkajících se udělení cen na Pražském hradě dne 14.9.2022: 

1) Kolik osob se ve Španělském sále zúčastnilo slavnostního udělení cen při oslavách 
150. výročí narození slovinského architekta Jože Plečnika? 

2) Komu byla udělena Středoevropská cena za architekturu a urbanismus „Cena Jože 
Plečnika“? 

3) Komu byla udělena „Cena organizátorů“? 

Úvodem KPR sděluje, že v souvislosti s významným jubileem – 150. výročím od narození 
Jože Plečnika byly dne 14. září 2022 na Pražském hradě předány Středoevropské Ceny Jože 
Plečnika za architekturu s tím, že organizátorem této akce nebyla KPR, ta pouze, ve 
spolupráci se Správou Pražského hradu, zpřístupnila prostory pro tuto akci a prezident 
republiky jako host na ní oceněným předal diplom a pamětní minci. Organizátorem této akce 
byl ředitel Architecture Week pan Petr Ivanov. Toto úvodní sdělení je žadateli poskytnuto 
proto, že níže uvedené částečné vyhovění žádosti o informace se může nutně opírat pouze o 
dílčí podklady, které má KPR k dispozici. 

K bodu 1 žádosti o informace 
Akce se nekonala ve Španělském sále, ale ve Společenském salonu a Hudebním salonu. 
Kromě 23 oceněných osob se jí zúčastnilo dalších 20 hostů. 

K bodu 2 žádosti o informace 
Oceněnými osobami jsou osoby navržené architektonickými organizacemi působícími 
v každé zemi Vysegrádské čtyřky, přičemž jejich návrhy připravily odborné komise, a dále 
osoby k ocenění navrhla slovinská architektonická organizace a připojila odborné stanovisko. 
KPR doporučuje toto považovat za částečné vyhovění této části žádosti s tím, že ke zbývající 
části, tj. jmennému přehledu oceněných, KPR odkazuje na webové stránky 
www.poctaceskezemi.cz,, kde jsou uvedena jména všech oceněných. 
  
K bodu 3 žádosti o informace 
Z podkladů, které má KPR k dispozici, vyplývá, že „Cena organizátorů“ udělena nebyla. 
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