
V Praze dne 21. června 2019 
Č. j.: KPR 2777/2019 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 17. června 2019, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 

1. Jaké byly kvalifikační požadavky na obsazení pracovního místa tiskového mluvčího 
prezidenta republiky v roce 2013, tedy v době nástupu Jiřího Ovčáčka. 

2. Kolik kandidátů se výběrového řízení zúčastnilo a kolik z nich splnilo zmíněné požadavky. 
Především, kolik kandidátů disponovalo VŠ vzděláním v oboru vykonávané práce nebo 
příbuzném oboru. 

3. Na základě jakých konkrétních důvodů byla panu Jiřímu Ovčáčkovi udělena výjimka, díky 
které byl zařazen do vyšší platové třídy (tj. třída 12), než na kterou dosahuje jeho vzdělání. 

4. Který právní předpis, na jehož základě byla panu J. Ovčáčkovi ona výjimka udělena, pan J. 
Ovčáček splňuje? 

5. Na základě jakých osobnostních a profesních kvalit byl pan J. Ovčáček upřednostněn před 
případnými kandidáty, kteří disponují vyšším vzděláním v oboru. 

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodům 2 a 5 

Výběrové řízení na obsazení místa tiskového mluvčího prezidenta republiky Ing. Miloše 
Zemana konáno nebylo. Konání výběrového řízení na obsazení tohoto místa žádný právní 
předpis nevyžaduje a vzhledem k povaze funkce lze předpokládat, že ani v budoucnu nikdy 
vyžadovat nebude.  

K bodům 1, 3 a 4 



+  2

Výjimka ze vzdělání byla panu Jiřímu Ovčáčkovi udělena v souladu s § 3 odst. 4 písm. b) 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, resp. v souladu s § 3 odst. 4 písm. b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které předchozí nařízení vlády 
nahradilo. Uvedené ustanovení umožňuje nejen udělit výjimku ze vzdělání, ale i konkrétní 
důvod, při jehož splnění lze výjimku udělit; tím je odpovězeno i na bod 3  žádosti o 
informace. 

                                                                                                      JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                             ředitel Odboru legislativy a práva 


