
 V Praze dne 11. února 2015 
                                                                                           Č. j.: KPR 893/2015  

Věc:  Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Vážený pane, 

Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“) obdržela dne 2. února 2015 
v elektronické podobě žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž mimo jiné žádáte 
o poskytnutí předpisů, jež upravují činnost KPR v oblasti kancelářských služeb, spisové 
a skartační služby, amnestií, udělování vyznamenání apod., a dále pak jednací řád KPR. 
V závěru žádosti požadujete odkaz na výroční zprávu podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou je povinný subjekt 
povinen zveřejnit. 

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta rozhodnutím č. j.: KPR 
893/2015 ze dne 11. února 2015, a to k otázkám vztahujícím se k vnitřním předpisům KPR. 

K předpisům týkajícím se udělování amnestie 

KPR vnitřní předpis k udělování amnestie nemá. Udělovaní amnestie je výlučným 
právem prezidenta republiky, a to na základě čl. 63 odst. 1 písm. k) ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

K předpisům týkajícím se udělování a propůjčování vyznamenání 

KPR k udělování vyznamenání vnitřní předpis nemá. Propůjčování a udělování státních 
vyznamenání je výlučným právem prezidenta republiky, a to na základě čl. 63 odst. 1 písm. h) 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který 
při tom postupuje podle zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky. 

K výroční zprávě 



Výroční zprávu podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou povinný subjekt zveřejňuje vždy 
do 1. března za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, 
naleznete na webových stránkách http://www.hrad.cz/cs/sprava-prazskeho-hradu/vyrocni-
zpravy/index.shtml. 

JUDr. Václav Pelikán 
ředitel Odboru legislativy a práva 
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