
                                                                                               

V Praze dne 3. února 2017 
                                                                                              Č. j.: KPR 349/2017 

                                                                                               

Věc: poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 13. ledna 2017 žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí 
informací. 

Dopisem Kanceláře prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2017 žadateli bylo sděleno 
prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o 10 dnů. 

K jednotlivým níže uvedeným dotazům poskytuje Kancelář prezidenta republiky tyto 
informace: 

   1. Bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt disponoval platební (kreditní) kartou s 
vyraženým názvem “Kanc. prezidenta republiky” (dále uváděno jen “karta”). Kolik 
zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, a jiných osob disponuje tímto druhem karty (ať 
už s vyraženým celým názvem Kanceláře prezidenta republiky nebo v jakkoliv zkrácené 
variantě)? 
Odpověď: Jindřich Forejt používal na zahraničních cestách platební kartu VISA BUSINESS; 
v současné době využívají platební kartu VISA BUSINESS tři zaměstnanci Kanceláře 
prezidenta republiky. 

   2. Kdo jmenovitě ze zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, a jiných osob, platební 
(či jinou formou karty) s vyraženým názvem Kanceláře prezidenta republiky (ať už s 
vyraženým celým názvem či v jakékoliv zkrácené variantě) disponuje? 
Odpověď: platební kartou disponují Ing. Vratislav Mynář, PaedDr. Hynek Kmoníček a Tomáš 
Šebesta. 

   3.  Z jakého důvodu měl zmíněnou kartu k dispozici Jindřich Forejt? 
Odpověď: Jindřich Forejt měl platební kartu výhradně na úhradu výdajů souvisejících se 
zahraniční pracovní cestou (ubytování, nutné vedlejší výdaje), pokud nebyly uhrazeny před 
touto cestou. 
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   4. Kdo rozhodl o tom, že bude zmíněná karta p. Forejtovi vydána? 
Odpověď: o přidělení platební karty Jindřichu Forejtovi rozhodl vedoucí Kanceláře prezidenta 
republiky. 
   5. Jakou sumu měl p. Forejt na zmíněné kartě měsíčně k dispozici? 
Odpověď: dle podmínek UniCredit Bank mají karty denní limit, čerpání prostředků je nutné 
doložit doklady v rámci vyúčtování zahraniční pracovní cesty. 
  
   6.  Byla suma na dané kartě součástí platu p. Forejta, neb šlo o částku mimo mzdu? 
Odpověď: peněžní prostředky z platební karty nebyly součástí mzdy Jindřicha Forejta. 

   7.  Jaká suma je na těchto kartách lidem, kteří jimi disponují, k dispozici měsíčně? 
Odpověď: dle podmínek UniCredit Bank mají karty denní limit, čerpání prostředků je nutné 
doložit doklady v rámci vyúčtování zahraniční pracovní cesty. 

   8. Odkud peníze, které jsou na kartách k dispozici, pochází? 
Odpověď: jedná se o běžné provozní výdaje z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. 

   9.  Kolik peněz je měsíčně k dispozici na všech kartách celkem? 
Odpověď: disponibilní zdroje v UniCredit Bank se doplňují podle potřeby, tj. podle počtu 
zahraničních pracovních cest a objemu čerpání výdajů. 

   10. Za jakým účelem jsou tyto karty zaměstnancům (popř. další lidem) vydávány? 
Odpověď: platební karty jsou zaměstnancům vydávány na úhradu výdajů souvisejících se 
zahraniční pracovní cestou. 

   11. Kdo rozhoduje o tom, komu bude tato karta vydána? 
Odpověď: o přidělení platební karty rozhoduje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. 

   12. Je suma, která je na kartě k dispozici, součástí mzdy daného zaměstnance, nebo je suma 
na kartě nad rámec platu? 
Odpověď: peněžní prostředky z platební karty nejsou součástí mzdy. 

   13. Disponuje platební - či jiným druhem, karty s vyraženým názvem Kancelář prezidenta 
republiky (popřípadě zkráceným názvem) poradce prezidenta Martin Nejedlý? 
Odpověď: Martin Nejedlý nedisponuje předmětnou platební kartou. 

   14. Pokud Martin Nejedlý zmíněnou kartou disponuje, jakou částku má na dané kartě 
měsíčně k dispozici? 
Odpověď: viz odpověď na otázku č. 13. 

   15. Pokud Martin Nejedlý zmíněnou kartou disponuje, z jakého důvodu mu byla přidělena, 
když není zaměstnancem Kanceláře prezidenta republiky? 
Odpověď: viz odpověď na otázku č. 13.  
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   16. Pokud Martin Nejedlý zmíněnou kartou disponuje, kdo rozhodl o tom, že mu bude karta 
přidělena? 
Odpověď: viz odpověď na otázku č. 13. 

   17. Disponuje platební - či jiným druhem, karty s vyraženým názvem Kancelář prezidenta 
republiky (popřípadě se zkráceným názvem) kancléř Vratislav Mynář? 
Odpověď: Ing. Vratislav Mynář disponuje předmětnou platební kartou. 

   18. Pokud Vratislav Mynář zmíněnou kartou disponuje, z jakého důvodu mu byla přidělena, 
kdo o jejím přidělení rozhodl a jakou částku má měsíčně na této kartě k dispozici? 
Odpověď: platební karta je určena výhradně na úhradu výdajů souvisejících se zahraniční 
pracovní cestou; platí o ní obdobně to, co bylo uvedeno výše. 

   19. Kdy ve své funkci oficiálně skončí Hynek Kmoníček? 
Odpověď: Kancelář prezidenta republiky nemá povinnost poskytovat informace, které se 
týkají budoucích rozhodnutí (§2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů), nehledě k tomu, že to Kancelář prezidenta 
republiky ani neví, neboť to na ní v tomto případě nezávisí. 

   20. Je stále pan Jie Ťien-ming poradcem prezidenta republiky? 
Odpověď: ano, je.     

   21. Jak často prezident republiky Miloš Zeman konzultuje čínská témata s panem Jie Ťien-
mingem? 
Odpověď: jde o záležitost čistě prezidenta republiky, Kancelář prezidenta republiky o tom 
nemá bližší informace. 

                                                                                                JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                       ředitel Odboru legislativy a práva 
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V Praze dne 16. února 2017 
                                                                                              Č. j.: KPR 349/2017 

Věc: doplnění informace ze dne 3. února 2017   

         Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 3. února 2017 žádost o doplnění informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a sice uvedení konkrétní sumy (limitu) na jednotlivých platebních kartách, které 
používá Kancelář prezidenta republiky. K tomu Kancelář prezidenta republiky sděluje: 

 Platební karty VISA BUSINESS jsou nastaveny na denní limit 160 tis. Kč, což 
odpovídá pravidlům daným bankou pro používání tohoto druhu platebních karet. Mohou být 
využívány pouze pro hrazení služebních výdajů souvisejících se zahraničními pracovními 
cestami. Čerpání finančních prostředků uživateli karet je přísně kontrolováno a tito je plně 
dokládají ve vyúčtování zahraničních pracovních cest, které schvaluje ředitel příslušného 
útvaru nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Na bankovní účet, z něhož jsou 
prostřednictvím platebních karet čerpány výdaje související se zahraničními pracovními 
cestami, jsou potřebné prostředky převáděny Odborem ekonomickým a personálním dle 
reálné potřeby dané povahou zahraniční pracovní cesty. 

       
                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                 ředitel Odboru legislativy a práva 


