
V Praze dne 7. června 2021 
Č. j. KPR 2599/2021 

Dne 21. května 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Kdo a na základě čeho rozhodl o seznamu médií, kterým nebudou poskytovány 
informace, jak uvedl na svém twitterovém účtu 21.5.2021 mluvčí prezidenta republiky 
Jiří Ovčáček a jak bylo uvedeno téhož dne v „Prohlášení o boji proti dezinformacím“ 
zveřejněném na el. adrese www.hrad.cz a podepsaném vedoucím Kanceláře prezidenta 
republiky (KPR) Ing. Mynářem? 

2. Jaká byla stanovena kritéria podle kterých byla určována vhodnost, či nevhodnost 
médií, kterým budou informace poskytovány a kdo tato kritéria stanovil? 

3. Kopii části „Odůvodnění“ Rozhodnutí o tomto postupu, pokud tak bylo učiněno ve 
správním řízení. Pokud v této věci správní řízení neproběhlo, prosím o informaci, jak 
k tomuto rozhodnutí KPR jako veřejnoprávní subjekt dospěla.  

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 
K bodu 1 žádosti o informace 
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky v zájmu ochrany pověsti Kanceláře 

prezidenta republiky, a to na základě zjištění, že předmětná média dlouhodobě a vědomě šíří 
informace zkreslené, lživé a neobjektivní. 

K bodu 2 žádosti o informace 
Kritéria nemusela být pro daný případ zvlášť stanovena, neboť jsou obecně platná. 

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. 

K bodu 3 žádosti o informace 
Předmětné rozhodnutí není vydáno ve správním řízení, jde prvotně o vnitřní pokyn 

určený zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky, vydaný z titulu nadřízenosti a 
podřízenosti. Pokud jde o větu poslední v bodě 3 žádosti o informace, odpověď na ni vyplývá 
z výše uvedeného. 

                                                                                             JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                     ředitel Odboru legislativy a práva 

http://www.hrad.cz

