V Praze dne 3. července 2017
Č.j.: KPR 3785/2017
KPR 3837/2017
ROZHODNUTÍ
Kanceláře prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky obdržela, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, tyto žádosti o poskytnutí těchto informací:
A. Dne 22. června 2017
1) jakým způsobem je zabezpečeno, že nedochází k porušování zákoníku práce, pakliže
pracovník vykonává práci, a to zcela bez jakékoliv náhrady,
2) kdo nařizuje tuto práci mimo pracovní dobu a na základě jakého předpisu.
B. Dne 26. června 2017
1) které tweety na twitterovém profilu pana Jiřího Ovčáčka byly v období od 1. května
2017 do 26. června 2017 plněním funkce mluvčího prezidenta republiky, pakliže
Kancelář prezidenta republiky v souvislosti s poskytnutím informací obsažených v
dokumentu č.j. KPR-3480/2017, ze dne 23. června 2017, v bodě 1) mimo jiné uvádí "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." a současně žádám o obecný postup pro takové určení,
2) z čeho Kancelář prezidenta republiky vychází při tvrzení citovaném v bodě 1) této
žádosti, pakliže v dokumentu č.j. KPR 3120/2017 ze dne 7. června 2017 uvádí,
"Kancelář prezidenta republiky se nezabývala osobními profily Jiřího Ovčáčka na
sociálních sítích.",
3) kdo dal pokyn k uveřejnění twitterového profilu pana Jiřího Ovčáčka na stránkách
hrad.cz v oficiálních kontaktech, z jakého důvodu a na jakém základě, pakliže se jedná
o jeho soukromý profil,
4) zda je jakýmkoli způsobem ošetřeno, že příspěvky uveřejňované na profilu pana Jiřího
Ovčáčka nejsou zaměňovány za plnění funkce mluvčího prezidenta republiky, zvláště
pak v okamžiku, kdy dochází k výlevům vůči konkrétním osobám,

5) zda bylo s panem Ovčáčkem v tomto roce jakkoli ze strany zaměstnavatele řešeno
užívání sociálních sítí a popřípadě jak.

K tomu Kancelář prezidenta republiky uvádí:
K bodu A/1
Pan Ovčáček je vedoucím zaměstnancem, kterému přísluší příplatek za vedení a z tohoto důvodu
na základě § 127 odst. 3 zákoníku práce je mu stanoven plat s přihlédnutím k případné práci
přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Pokud by tento limit byl překročen, anebo by se
jednalo o práci přesčas v noci nebo v den pracovního klidu, neposkytuje se příplatek k platu, ale
náhradní volno.
K bodu A/2
Práci přesčas jmenovanému na základě § 93 odst. 2 zákoníku práce nařizuje zaměstnavatel, resp.
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.
K bodům B/1 a B/4
Twitter pana Ovčáčka je jeho soukromým twittrem a veškeré informace na něm uveřejněné jsou
jeho soukromými sděleními a z tohoto důvodu při tom pan Ovčáček neplní funkci mluvčího
prezidenta republiky.
K bodu B/2
S ohledem na soukromé aktivity pana Ovčáčka uskutečňované prostřednictvím jeho soukromého
twittru není nutno, aby se jimi jeho zaměstnavatel zabýval.
K bodu B/3
K tomu nikdo pokyn, ve smyslu pokynu ze strany nadřízeného, nedal.
K bodu B/5
Zaměstnavatel s panem Ovčáčkem užívání jeho soukromého twitteru neřešil.
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