
                                                                                            

  V Praze dne 23. června 2017 
                                                                                              Č. j.: KPR 3480/2017  

Věc: poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

         Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 7. června 2017 žádost, o poskytnutí těchto 
informací: 

1) Jakým způsobem je s výkonem práce Jiřího Ovčáčka spojen profil 
@PREZIDENTmluvčí na sociální síti Twitter?  
Odpověď: osobní profil Jiřího Ovčáčka je jeho soukromým profilem a netýká se jeho 
pracovních povinností. Z hlediska Kanceláře prezidenta republiky je podstatné, že názory 
vyjadřované na jeho profilu jsou jednoznačně odlišitelné od jeho vystupování v případě, 
kdy plní funkci mluvčího prezidenta republiky. 

2) Zda z informace ze dne 7. června 2017 vyplývá, že Kancelář prezidenta republiky 
neobdržela v období od ledna 2017 do 30. dubna 2017 žádný dotaz ohledně Jiřího 
Kajínka v listinné podobě?  
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky obdržela v tomto období celkem deset podání, 
která se týkala Jiřího Kajínka, a to jak v elektronické podobě, tak v písemné podobě 
(pozn. v poskytnuté informaci v bodě 2 chybí za slovem „e-mailů“ slovo „podání“). 
V každém případě nešlo o dotazy, ale o žádosti o udělení milosti, které byly postoupeny 
Ministerstvu spravedlnosti. 

3) Poskytnutí kopií analýz, podkladů, dokumentů a dalších materiálů týkajících se 
udělení milosti Jiřímu Kajínkovi. 
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky poskytla prezidentu republiky přehled trestné 
činnosti Jiřího Kajínka; tento přehled vycházel z rozsudků soudů, tedy z informací od třetí 
osoby.   

4) Kdo zpracovával analýzy, o kterých se prezident republiky zmiňoval v televizi 
Barrandov, když mimo jiné uvedl, že „Pochybnosti má celá řada právníků, celá řada 
odborníků. Nechal jsem si k tomu zpracovat několik zajímavých analýz“? 
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky nedisponuje informací o tom, že by někdo pro 
prezidenta republiky zpracovával analýzy k trestnímu případu Jiřího Kajínka. 
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5) Kolik stálo vypracování analýz uvedených v bodě 4) této žádosti? 
Viz odpověď na předchozí otázku. 

6) Kolik e-mailů a písemných dotazů v písemné podobě obdržel prezident republiky, 
potažmo jeho servisní organizace, které se týkaly Jiřího Kajínka, a to v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2016? 
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky obdržela v tomto období celkem devět podání, 
která se týkala Jiřího Kajínka, nešlo však o dotazy, ale o žádosti o udělení milosti, které 
byly postoupeny Ministerstvu spravedlnosti. 

7) Kolik e-mailů a písemných dotazů v písemné podobě obdržel prezident republiky, 
potažmo jeho servisní organizace, které se týkaly Jiřího Kajínka, a to v období od 
1. ledna 2017 do 28. února 2017? 
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky obdržela v tomto období celkem čtyři podání, 
která se týkala Jiřího Kajínka, nešlo však o dotazy, ale o žádosti o udělení milosti, které 
byly postoupeny Ministerstvu spravedlnosti. 

8) Kolik e-mailů a písemných dotazů v písemné podobě obdržel prezident republiky, 
potažmo jeho servisní organizace, které se týkaly Jiřího Kajínka, a to v období od 
28. února 2017 do 30. dubna 2017? 
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky obdržela v tomto období celkem šest podání, 
která se týkala Jiřího Kajínka, nešlo však o dotazy, ale o žádosti o udělení milosti, které 
byly postoupeny Ministerstvu spravedlnosti. 

                                                                                                 JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva   


