
Kandidátům na úřad
Presidenta republiky 

V Praze dne 22. ledna 2023

Věc: Dotazy monarchistů 

Vážení pánové,

na sklonku minulého roku se naše strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy
a Slezska) obrátila na všechny tehdejší uchazeče o nejvyšší funkci ve státě s několika dotazy. 

Vzhledem  k  našemu  hlavnímu  programovému  cíli,  jímž  je  obnova  monarchie,  tj.  návrat
nevoleného, dědičného panovníka na trůn českých králů. máme k volbě presidenta vztah
krajně odtažitý, přesto jsme letos se rozhodli dát kandidátům možnost se přihlásit o hlasy
monarchistů. Pokud budete mít zájem a čas na naše dotazy odpovědět, sdělte nám prosím
Vaše reakce co  nejdříve,  abychom  mohli  Vaše odpovědi  zprostředkovat  našim členům a
příznivcům. Dovoluji si připomenout, že podle průzkumu agentury MEDIAN z roku 2021 si
obnovení monarchie aktivně přeje cca 13 % obyvatel, ve věkové kohortě 18 – 24 let je to pak
cca 18 % dotázaných. 

V případě,  že  budete  mít  zájem,  prosíme  o  zaslání  Vašich  odpovědí  na  adresu
info@korunaceska.cz.

Otázky:
1. Souhlasíte s konstatováním, že se větší část dějin našich tří zemí, tedy Čech, Moravy a

Slezska,  úspěšně odehrávala v monarchistickém státním zřízení,  a že je  pro blaho
našich národů i v současnosti třeba navazovat i na tuto slavnou etapu naší minulosti: 

a. Ano
b. Ne
c. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám v kontextu mého 

presidenství za důležité.

2. Náš  stát  se  v minulých  sto  letech  k  některým  skupinám  obyvatel  choval  velmi
diskriminačně  (mj.  k  potomkům vládnoucího  arcidomu  Habsbursko-Lotrinského,  k
potomkům zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy Žofie,
rozené  Chotkové,  k  státním  občanům  Lichtenštejnského  knížectví,  příslušníkům
historické šlechty, a dalším). Protože je náprava těchto křivd aktuálními prostředky
práva obtížná, jevilo by se jako nanejvýš vhodné usilovat alespoň o  morální satisfakci
těchto  skupin  prostřednictvím  prostředků  politických.  Zvážíte  v této  souvislosti
v rámci  aparátu  kanceláře  presidenta  ustanovit  funkci  pověřence  pro  jednání
s příslušníky a potomky šlechtických rodů, působících v našich zemích?    

a. Ano
b. Ne
c. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám v kontextu mého 

presidenství za důležité.
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3. President republiky a jeho kancelář sídlí již více než 100 let na Pražském hradě, což
zásadním způsobem narušuje aktuální republikánský charakter státu - Pražský hrad
byl budován jako sídlo panovníka z Boží milosti a svým umístěním, okázalou krásou i
těsným  sousedstvím  se  sídelní  katedrálou  pražského  arcibiskupa  symbolizoval
zvláštní postavení panovníka vůči jeho poddaným. Postavení prezidenta však má mít
zcela  jiný  charakter  -  podle  T.G.Masaryka  má  být  prezident  primus  inter  pares,
republikánská forma státu má zahrnovat  i  demokratizaci,  tj.  zrovnoprávnění  všech
účastníků republikánského života, včetně předsedy státu. 
Přítomnost  sídla  prezidenta  na  Hradě  přináší  řadu  zcela  konkrétních  problémů  a
komplikací, mj. pro obyvatele Prahy velmi znesnadňuje jinak zcela běžné propojení
mezi  Klárovem,  Pohořelcem,  Bruskou a  Úvozem,  protože  při  snaze  o  zcela  běžný
průchod je občan vystaven komplikované osobní prohlídce, která je nejenom časově
velmi náročná, hlavně ale je krajně nedůstojná. 
Budete ve svém působení aktivně usilovat, aby 

a. v co nejkratší lhůtě byly odstraněny potupné a omezující prohlídky 
návštěvníků areálu Hradu?

i. Ano;
ii. Ne;
iii. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám v kontextu 

mého presidenství za důležité.
b. ve střednědobém výhledu bylo sídlo presidenta a jeho kanceláře přemístěno 

do prostor, které budou lépe odpovídat republikánskému charakteru úřadu 
předsedy státu?

i. Ano;
ii. Ne;
iii. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám

 v kontextu mého presidenství za důležité.

Předem děkujeme za Vaši reakci a přejeme mnoho štěstí v nadcházejícím druhém kole voleb.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK
předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
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