
V Praze dne 12. listopadu 2020 
Č. j.: KPR 4612/2020 

Dne 29. října 2020 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1) uzavřela Kanceláře prezidenta republiky za dobu funkčního období Ing. Miloše 
Zemana jakoukoli smlouvy s obchodní společností FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem 
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 481 15 908;v případě 
uzavření smlouvy dle odst. 1 žádá zaslání jejího opisu; 

2) kolik rozhovorů a živých vstupů (reportáže, projevy) poskytl prezident Ing. Miloš 
Zeman za dobu trvání jeho funkce prezidenta ČR jednotlivým televizním 
společnostem - Česká televize, FTV Prima, spol. s r.o., TV NOVA s.r.o., Barrandov 
televizní Studio, a.s.; 

3) na základě jakého rozhodnutí poskytuje prezident Ing. Miloš Zeman projevy národu 
soukromé televizní společnost FTV Prima, spol. s r.o.; 

4) z jakého důvodu, na základě jakého rozhodnutí zveřejňuje tiskový mluvčí prezidenta 
republiky na webových stránkách hrad.cz informaci o pronášení projevu prezidenta 
republiky, v němž odkazuje na jeho vysílání pouze na soukromé televizní stanici FTV 
Prima, spol. s r.o. a neinformuje o jeho vysílání na veřejnoprávním médiu - Česká 
televize; 

5) jaké zaměstnanecké benefity poskytuje Kancelář prezidenta republiky svým 
zaměstnancům; 

6) jaký je průměrný měsíční plat za uplynulých 12 měsíců a jaké výše dosahovaly 
mimosmluvní odměny ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta 
republiky Jiřího Ovčáčka. 

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodu 1 žádosti o informace 
Neuzavřela. 

K bodu 2 žádosti o informace 
S odkazem na § 6 zákona č. 106/1999 Sb. se uvádí, že veškeré rozhovory a projevy prezidenta 
republiky jsou uveřejněny na internetové stránce https://www.hrad.cz. 

K bodu 3 žádosti o informace 
Na základě vlastního rozhodnutí. 
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K bodu 4 žádosti o informace 
Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se sice povinnost poskytovat informace netýká 
dotazů na názory, přesto však odkazujeme na internetové stránky https://www.hrad.cz/cs/pro-
media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy, z nichž vyplývá, že není zmiňována pouze 
stanice FTV Prima, ale i stanice další. Například informace o projevu prezidenta republiky 
dne 16.10.2020 je provázena i odkazem na ČT1, ČT 24 a další.  

K bodu 5 žádosti o informace 
Příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na jazykovou výuku, 
volnočasové poukázky. 

K bodu 6 žádosti o informace 
Průměrný měsíční plat ředitele Odboru tiskového činí 58 571 Kč a průměrná mimořádná 
měsíční odměna činí 16 143 Kč, mimosmluvní odměny poskytovány nejsou. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 
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