
V Praze dne 3. května 2017 

Č. j.: KPR 2640/2017 

Kancelář prezidenta republiky (dále „KPR“) obdržela žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, žádá poskytnutí informací k následujícím otázkám: 

  

1) Je účet @PREZIDENTmluvci zřízen Jiřím Ovčáčkem, vystupujícím v pozici ředitele Odboru 
tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky, nebo Jiřím Ovčáčkem, fyzickou osobou, 
občanem České republiky?  

2) Pokud je zřizovatelem účtu @PREZIDENTmluvci Jiří Ovčáček jako fyzická osoba, občan České 
republiky, proč je tento účet uveden na oficiálních webových stránkách www.hrad.cz, v sekci 
Kontakty, a to u kontaktu na Odbor tiskový, tj. na Jiřího Ovčáčka, ředitele Odboru tiskového a 
tiskového mluvčího prezidenta republiky?  

a. Kdy bude odkaz na soukromý účet Jiřího Ovčáčka (který ve veřejnosti vyvolává oprávněnou 
domněnku, že se jedná o oficiální komunikační kanál KPR či ředitele Odboru tiskového a tiskového 
mluvčího prezidenta republiky) odstraněn z oficiálního informačního kanálu KPR, tj. z webových 
stránek www.hrad.cz?  

b. Byl nebo bude Jiří Ovčáček svým přímým nadřízeným upozorněn na skutečnost, že by na svém 
soukromém účtu neměl vystupovat tak, aby to mohlo ve veřejnosti vyvolávat domněnku, že 
nevystupuje jako soukromá osoba, ale jako ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta 
republiky (tj. aby se zdržel užívání zavádějícího jména účtu @PREZIDENTmluvci a uvádění 
informací o své pracovní pozici „Tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel Tiskového odboru 
Kanceláře prezidenta republiky“, respektive uvádění odkazu na oficiální stránky Kanceláře 
prezidenta republiky www.hrad.cz a využívání grafických prvků vzbuzujících dojem, že se jedná o 
oficiální účet související s osobou prezidenta republiky)?  

c. Byl nebo bude Jiří Ovčáček svým přímým nadřízeným upozorněn na skutečnost, že pokud bude 
i nadále publikovat prostřednictvím svých soukromých účtů na sociálních sítích a jím zřízených 
webových stránek informace týkající se prezidenta republiky, měl by jasně a zřetelně oddělovat 
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faktické informace týkající se prezidenta republiky a výkonu jeho funkce od svých soukromých 
názorů či komentářů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, respektive uvádět poznámku, že se 
jedná pouze o jeho vlastní názory a postoje?  

K tomu KPR na základě § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sděluje: 

K otázce č. 1 

Účet „@PREZIDENTmluvci“ je zřízen občanem ČR Jiřím Ovčáčkem. 

K otázce č. 2 písm. a) 

Podstatné na celé záležitosti je, že pan Jiří Ovčáček, který je ředitelem Odboru tiskového, resp. 
mluvčím prezidenta republiky, a zároveň zřizovatelem a provozovatelem soukromého twitteru, 
jasně odděluje svá vyjádření, prezentovaná prostřednictvím uvedeného soukromého a legitimního 
komunikačního kanálu, od prezentace názorů prezidenta republiky. Z tohoto hlediska odkaz na tento 
twitter  na webových stránkách KPR nemůže vést k záměně pozic, v nichž pan Ovčáček vystupuje. 

K otázce č. 2 písm. b) 

K této otázce viz výše. Pokud jde o grafické prvky a název předmětného účtu, jde o soukromou a 
nikoliv nezákonnou volbu pana Ovčáčka. 
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K otázce č. 2 písm. c) 

  

Pan Jiří Ovčáček vždy zcela jasně odděluje svá vyjádření jako soukromé osoby od prezentace 
názorů prezidenta republiky, kdy vystupuje jako jeho tiskový mluvčí. 

                                                                                                          JUDr. Václav Pelikán 

                                                                                               ředitel Odboru legislativy a práva 


