
V Praze dne 14. června 2021 
Č. j.: KPR 2707/2021 

Dne 28. 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) zda je twitterový účet @PREZIENTmluvci oficiálním účtem ředitele tiskového 
odboru KPR Jiřího Ovčáčka, prostřednictvím kterého sděluje či potvrzuje oficiální 
stanoviska prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana? 

2) pokud twitterový účet @PREZIDENTmluvci oficiálním účtem ředitele tiskového 
odboru KPR Jiřího Ovčáčka není, proč je uvedený mezi kontakty na stránkách https://
www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/organizacni struktura?  

3) pokud twitterový účet @PREZIDENTmluvci oficiálním účtem ředitele tiskového 
odboru KPR Jiřího Ovčáčka není, má Jiří Ovčáček na něm povolené sdílet oficiální 
informace týkající se prezidenta republiky a provozu KPR? 

4) je provoz twitterového účtu @PREZIDENTmluvci hlazený z prostředků KPR? 
5) zda je facebookový profil https://www.facebook.com/jiri.ovcacek1979 oficiálním 

účtem ředitele tiskového odboru KPR Jiřího Ovčáčka, prostřednictvím kterého sděluje 
či potvrzuje oficiální stanoviska prezidenta republiky Miloše Zemana? 

6) pokud facebookový profil  https://www.facebook.com/jiri.ovcacek1979 oficiálním 
účtem ředitele tiskového odboru KPR Jiřího Ovčáčka není, má Jiří Ovčáček na něm 
povolení sdílet oficiální informace týkající se prezidenta republiky aprovozu KPR? 

7) je provoz facebookového profilu https://www.facebook.com/jiri.ovcacek1979 hrazený 
z prostředků KPR? 

8) prosí o zpřístupnění dokumentu nebo té části pracovní smlouvy Jiřího Ovčáčka, ze 
které vyplývá jeho pracovní náplň. 

9) jak upravuje Organizační řád KPR sdělování informací tiskového odboru na sociálních 
sítích? 

10) vyjadřuje tento post Jiřího Ovčáčka, který se objevil na twitterovém účtu 
@PREZIDENTmluvci a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/
jiri.ovcacek1979 dne 20.4.2021, také názor prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana? 

11) vyjadřuje tento post Jiřího Ovčáčka, který se objevil na twitterovém účtu 
@PREZIDENTmluvci a na facebookovém profilu  https://www.facebook.com/
jiri.ovcacek1979 dne 19.4.2021, také názor prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana? 
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K tomu Kancelář prezidenta republiky sděluje: 

K bodů 1 a 5 žádosti o informace 
Žadatelkou zmiňovaný twitterový účet a facebookový profil jsou soukromými účty pana 
Jiřího Ovčáčka, na nichž vyjadřuje své osobní, soukromé názory, na což má, stejně jako 
kdokoliv jiný, právo. Aktivity a názory prezidenta republiky jsou obsahem tiskových zpráv, 
zveřejňovaných na internetových stránkách Kanceláře prezidenta republiky. 

K bodům 2, 3 a 6 žádosti o informace 
Odkaz na twitterový účet pana Jiřího Ovčáčka, uvedený mezi kontakty, je zřízen s vědomím 
vedení Kanceláře prezidenta republiky. Pro Kancelář prezidenta republiky je podstatné, aby 
pan Jiří Ovčáček řádně a včas informoval veřejnost o aktivitách a postojích prezidenta 
republiky prostřednictvím tiskových zpráv a jím pořádaných tiskových konferencích, což on 
činí a pokud jde o jeho soukromé aktivity, mohla by jim Kancelář prezidenta republiky 
zamezit pouze v případě, že by jimi porušoval právní předpisy, ty však pan Jiří Ovčáček 
neporušuje. 

K bodům 4 a 7 žádosti o informace 
Provoz žadatelkou zmiňovaného twitterového účtu a facebookového profilu Kanceláří 
prezidenta republiky, jak bylo ověřeno u Odboru ekonomického, hrazen není; účty na těchto 
profilech se zřizují a provozují zdarma. 

K bodu 8 žádosti o informace 
Žadatelkou požadovaná pracovní náplň je v příloze připojena. 

K bodu 9 žádosti o informace 
Jak vyplývá z příslušné části Organizačního řádu Kanceláře prezidenta republiky, týkající se 
Odboru tiskového, připojené příloze, uvedený organizační řád vztah k sociálním sítím neřeší. 

K bodům 10 a 11 žádosti o informace 
Jak i z výše uvedeného vyplývá, jde o soukromé názory pana Jiřího Ovčáčka, vyjadřované na 
jeho soukromých účtech a nikoliv o názory prezidenta republiky; ten své názory sděluje 
prostřednictvím svých veřejných vystoupení nebo jsou zveřejňovány prostřednictvím 
tiskových zpráv nebo tiskových konferencí. 

                                                                                                      JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 

Přílohy 
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Odbor tiskový 
(1) Odbor tiskový zajišťuje publicitu veřejných vystoupení prezidenta republiky ve sdělovacích 
prostředcích, organizuje tiskové konference a operativní styk prezidenta republiky s novináři.  
(2) Odbor tiskový zejména  
a) zajišťuje styk sdělovacích prostředků s prezidentem republiky, Kanceláří, Správou Pražského 
hradu, Lesní správou Lány a koordinuje tiskové výstupy uvedených příspěvkových organizací, 
informuje sdělovací prostředky o práci prezidenta republiky, Kanceláře a Správy Pražského hradu 
a průběžně zabezpečuje pro potřeby prezidenta republiky a Kanceláře zpravodajství rychlé 
informační služby domácích i světových agentur, 
b) sleduje, vyhodnocuje a dokumentuje pro potřeby prezidenta republiky a Kanceláře 
zpravodajství a komentáře domácích i vybraných zahraničních sdělovacích prostředků, týkající se 
zejména politické situace v České republice a činnosti prezidenta republiky,  
c) vede a zpracovává dokumentaci zpráv a komentářů domácích i zahraničních sdělovacích 
prostředků o činnosti prezidenta republiky, dokumentuje jeho veřejná vystoupení a zpracovává a 
shromažďuje přehledy tisku a zpravodajství ostatních sdělovacích prostředků,  
d) zabezpečuje průběžnou vybavenost knihovny Kanceláře domácí i zahraniční odbornou 
literaturou, periodickým tiskem, odbornými a jinými časopisy, Sbírkou zákonů a poskytuje je k 
využití prezidentu republiky a zaměstnancům Kanceláře,  
e) informuje v součinnosti s ostatními útvary Kanceláře veřejnost o politické a veřejné činnosti 
prezidenta republiky, seznamuje veřejnost se stanovisky prezidenta republiky a informuje 
veřejnost o kulturních a společenských akcích na Pražském hradě,  
f) zajišťuje pro sdělovací prostředky informace o činnosti prezidenta republiky, rozhovory a další 
veřejná vystoupení prezidenta republiky a odpovídá za tlumočení stanovisek prezidenta republiky 
na veřejnosti a za informování veřejnosti o jeho práci.  
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