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V Praze dne 25. června 2019 
č. j. SPH 1782/2019 

 

 

 
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Vážený pane, 

 

dne 24. června 2019 obdržela Správa Pražského hradu Vaši žádost o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), týkající se mobilních čísel pana Jiřího Ovčáčka, a dále týkající se existence 

interního předpisu či nařízení, upravujícího používání sociálních sítí ze strany zaměstnanců 

Správy Pražského hradu (SPH) a Kanceláře prezidenta republiky (KPR) v pracovní době. 

 

 

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 

 

Ke dni 25. června 2019 je panu Jiřímu Ovčáčkovi k pracovním účelům poskytnuto jedno 

telefonní číslo.  

 

Správa Pražského hradu vynaložila za služební mobilní číslo, která používal pan Jiří Ovčáček, 

za měsíc březen 2019 částku ve výši 308,55  Kč včetně DPH a za měsíc duben 2019 částku ve 

výši 22633,40 Kč včetně DPH. Dle smlouvy mezi Správou Pražského hradu a poskytovatelem 

telekomunikačních služeb jsou v rámci jednoho paušálního tarifu poskytovány neomezené 

vnitrostátní volání a neomezené vnitrostátní SMS a MMS a mobilní datové služby, a to za 

měsíční poplatek za uživatele 290,40 Kč včetně DPH. Níže uvádíme rozčlenění výše 

uvedených částek: 
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Březen 2019 

Hovory: v rámci poplatku za uživatele 

Hovory v roamingu: 0,- Kč 

SMS: v rámci poplatku za uživatele  

SMS do zahraničí: 18,15,- Kč včetně DPH 

SMS v roamingu: 0,- Kč 

MMS: v rámci poplatku za uživatele  

MMS v roamingu: 0,- Kč 

Datové služby: v rámci poplatku za uživatele  

Datové služby v roamingu: 0,- Kč 

Celkem za březen 2019: 308,55,- Kč včetně DPH 

  

Duben 2019 

Hovory: v rámci poplatku za uživatele 

Hovory v roamingu: 155,27,- Kč včetně DPH 

SMS: v rámci poplatku za uživatele 

SMS do zahraničí: 0 Kč  

SMS v roamingu: 1534,28 ,- Kč včetně DPH 

MMS: v rámci poplatku za uživatele 

MMS v roamingu: 241,39 Kč včetně DPH 

Datové služby: v rámci poplatku za uživatele  

Datové služby v roamingu: 7260,- Kč + dokoupení dat za 13145,75 Kč včetně DPH 

Celkem za duben 2019: 22633,40 Kč včetně DPH 

 

 

Na žádost o informaci stran existence interního předpisu či nařízení, upravujícího používání 

sociálních sítí ze strany zaměstnanců Správy Pražského hradu / Kanceláře prezidenta 

republiky v pracovní době, jsme oprávněni Vám odpovědět pouze v rámci působnosti Správy 

Pražského hradu. Dotazy týkající se Kanceláře prezidenta republiky je třeba směřovat přímo 

na tuto organizační složku státu. 

 

Interní předpis nebo nařízení, které by upravovalo, omezovalo či monitorovalo používání 

sociálních sítí zaměstnanci Správy Pražského hradu během pracovní doby, vydáno 
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k dnešnímu dni nebylo. V obecné rovině Vás odkazujeme na znění zákona č. 262/2006 Sb. 

(Zákoník práce).  

 

 

 

S pozdravem, 

  
 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu  


