
V Praze dne 8. června 2021 
Č. j.: KPR 2593/2021 

Dne 24. května 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, uvozenou těmito slovy: „dne 
21.5.2021 zveřejnil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář (dále jen 
„vekapr“) na stránce https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-
zpravy/prohlaseni-o-boji-proti-dezinformacim-15978#from-list tzv. „Prohlášení o boji proti 
dezinformacím“, ve kterém oznámil, že v rámci tzv. boje proti dezinformacím nebude 
Kancelář prezidenta republiky poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru 
Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Odůvodnil to tím, že: 
„Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst“, o poskytnutí těchto 
informací  

1) Na základě jakého právního předpisu vekapr dané opatření vydal?  
2) Který zákon ukládá Kanceláři prezidenta dbát o svoji pověst a odkaz na příslušné 

paragrafy, které tuto povinnost stanovují?  
3) Jak a na základě jakého právního předpisu spadá vydávání podobných opatření do jeho 

gesce?  
4) Přesné znění daného opatření, tímto žádám o jeho kopii.  
5) Číslo jednací daného opatření, kdy bylo vydáno a okruh osob, které se jím mají řídit a 

případné sankce, nebudou-li se jím řídit a jsou-li k tomu nějaké další vnitřní předpisy, tak i 
o jejich kopie.  

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodům 1 a 3 žádosti o informace 
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je na základě § 4 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o 
Kanceláři prezidenta republiky, v čele tohoto státního orgánu, tzn., že z hlediska zákoníku 
práce je nadřízeným všech ostatních zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky. Předmětné 
opatření, byť bylo na stránce Kanceláře prezidenta republiky zveřejněno, je prvotně interním 
opatřením, které z titulu nadřízenosti podřízené zaměstnance zavazuje, neboli jsou povinni se 
jím řídit. 

K bodu 2 žádosti o informace 
Ne vše musí být upraveno právními předpisy, v daném případě je ochrana dobré pověsti 
spojena s bojem proti dezinformacím a není jistě pochyb, že jde o záležitost nanejvýš 
aktuální. 
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Význam boje proti dezinformacím potvrdila Evropská komise a zabývala se jím i vláda; ta za 
dezinformaci označuje záměrně nepravdivé či manipulativní informace s cílem ovlivnit 
rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají; k jejich možným následkům patří, kromě 
jiného, i poškozovat pověst autorit či institucí. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
rozhodl v zájmu ochrany pověsti Kanceláře prezidenta republiky na základě zjištění, že 
předmětná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. 

K bodu 4 žádosti o informace 
Přesné znění je obsaženo na internetové stránce Kanceláře prezidenta republiky, na kterou 
žadatel v žádosti o informace odkazuje. 

K bodu 5 žádosti o informace 
Z příslušného informačního systému bylo ověřeno, že předmětné opatření vedoucího 
Kanceláře prezidenta republiky nebylo číslem jednacím opatřeno a pokud jde o zbývající část 
tohoto bodu žádosti, odpověď vyplývá z výše uvedené odpovědi k bodům 1 a 3, tzn., že 
předmětné opatření zavazuje všechny zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky, jeho 
nedodržení lze sankcionovat podle zákoníku práce, přičemž žádné další vnitřní předpisy 
k tomuto opatření vydány nebyly. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva 


