
                                                                                             

  V Praze dne 22. března 2018 
                                                                                              Č. j.: KPR 2067/2018  

Věc: poskytnutí informace 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 16. března 2018 žádost o poskytnutí 
informací, které se týkají cesty Ing. Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Čínské lidové 
republiky. 

Kdy byl pan Jie Ťien-ming jmenován poradcem prezidenta republiky a jakou činnost 
v rámci svého poradenství vykonává? 
Odpověď: pan Jie Ťien-ming je poradcem prezidenta republiky od dubna roku 2015. 
Poradenství se týká reálií Čínské lidové republiky, ekonomických otázek a ekonomického 
rozvoje. 

Proč není pan Jie Ťien-ming na oficiálním seznamu poradců prezidenta republiky na 
webových stránkách www.hrad.cz? 
Odpověď: Neuvedení pana Jie Ťien-minga v seznamu poradců je pouze nedopatřením. 

Jak souvisí mise Ing. Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého se zákonným vymezením 
(ustanovení § 2 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění 
pozdějších předpisů) Kanceláře prezidenta republiky? 
Odpověď: Podle § 2 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, 
Kancelář prezidenta republiky zajišťuje obstarávání věcí spojených 
a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou ČR, ústavními zákony a 
zákony, 
b) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. 
Podle čl. 63 Ústavy do pravomocí prezidenta republiky např. patří zastupovat stát navenek; 
součástí toho je i podporovat ekonomickou spolupráci se zahraničními subjekty. 

Je mise Ing. Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého hrazena z prostředků Kanceláře 
prezidenta republiky? 
Odpověď: V souvislosti s cestou do Čínské lidové republiky hradila Kancelář prezidenta 
republiky pouze výdaje Ing. Vratislava Mynáře. 
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Jaká je předpokládaná výše nákladů mise Ing. Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého? 
Odpověď: Z prostředků Kanceláře prezidenta republiky byla hrazena letenka koupená pro 
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky na cestu do Číny a zpět v celkové částce 93 781 
Kč. Celková částka výdaje na pracovní cestu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky není 
známa, neboť dosud neuplynula lhůta pro vyúčtování této pracovní cesty. 

Jsou oficiálním (či neoficiálním) poradcům prezidenta republiky propláceny ze strany 
Kanceláře prezidenta republiky nějaké náklady a odměny (seznam dle jmen, výši odměn 
či náhrad nákladů a jejich účel)? 
Odpověď: poradci prezidenta republiky (viz webové stránky www.hrad.cz) nedostávají za 
svoji činnost žádné odměny. Pouze Ing. Petr Forman vyúčtoval náklady pracovní cesty do 
Polska ve dnech 30. – 31. ledna 2018 ve výši 2 483 Kč; v měsíci březnu bylo předloženo Ing. 
Petrem Formanem vyúčtování pracovní cesty do Polska, konané ve dnech 28. února – 
1. března 2018 ve výši 2 485 Kč.  

                                                                                    

                                                                                                  JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                        ředitel Odboru legislativy a práva   
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