
V Praze dne 22. ledna 2018 
Č. j.: KPR 264/2018 

Věc: odpověď na žádost o informace 

 Dne 10. ledna 2018 obdržela Kancelář prezidenta republiky ………………., který 
odkázal na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tento dotaz: 

 dnes, dne 9.1.2018, se ředitel odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky 
Jiří Ovčáček vyjádřil, že nadále nehodlá vystupovat ve své funkci tiskového mluvčího 
prezidenta republiky, za níž je placen, k médiím spadajícím pod nakladatelství Economia, a.s. 
vydávajícím m.j. deník Hospodářské noviny, týdeník Respekt a internetový zpravodajský 
portál Aktualne.cz s tím, že novináři z těchto titulů se mají nadále s dotazy na Kancelář 
prezidenta republiky obracet ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., jinak jim vyjádření 
neposkytne (vycházím z otevřených informačních zdrojů).  

Dotazy jsou proto následující: 

1) Podle organizační struktury KPR je Odbor tiskový podřízen vnitřní sekci spadající pod 
vedoucího kanceláře prezidenta republiky, tak se chci dotázat, zdali vedoucí kanceláře 
prezidenta republiky, jakýsi Ing. Mynář, o němž je známo pouze to, že nesplňuje podmínky 
pro tuto funkci z důvodů absentujícího prověření pro styk s utajovanými informacemi, 
schválil rozhodnutí ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky 
Jiřího Ovčáčka, aby omezil svoji úlohu tiskového mluvčího pouze pro vybraná média?  

2) Kdy Ing. Mynář vydal rozhodnutí, kterým se povoluje panu Ovčáčkovi neposkytovat 
služby, ke kterým je ze své funkce povinen, médiím spadajícím pod nakladatelství Economia, 
a.s. a znění tohoto rozhodnutí. 

3) V případě, že nebylo rozhodnutí dle bodu č. 2) této žádosti vydáno, požaduji informaci, na 
jakém základě má pan Ovčáček právo určovat, které subjekty mají právo na styk prezidenta 
republiky s novináři a informace z toho vyplývající. 

 K tomu Kancelář prezidenta republiky sděluje: 

 V souvislosti s vydavatelstvím Economia, a.s. tiskový mluvčí prezidenta republiky pan 
Jiří Ovčáček upozornil na zjevný neobjektivní přístup tohoto vydavatelství, které opakovaně 
šířilo o prezidentu republiky dezinformace. Toto lze jednoznačně a nezpochybnitelně 
dokladovat.  



+  2

 Předmětný výrok by při důsledné aplikaci neznamenal omezení práva pracovníků 
Economia, a. s. na informace, protože přístup k nim zaručuje za přesných podmínek příslušný 
zákon. Nicméně, předmětný výrok byl uplatněn jako zcela legitimní upozornění. Ze strany 
tiskového mluvčího prezidenta republiky tak nadále probíhá komunikace s pracovníky 
Economia, a. s. Oveřit tento fakt si lze v periodikách vydavatelství Economia, a. s. 

                                                                                                        JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                               ředitel Odboru legislativy a práva 

  


