
V Praze dne 22. března 2018 
Č. j.: KPR 2098/2018 

  
 Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 19. 3. 2018, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1) Kdo konkrétně nařídil tuto cestu? 
  
2) Šéf CEFC Jie Ťien-ming není uveden jako poradce prezidenta Miloše Zemana v oficiálních 
seznamech 
Seznam členů expertního týmu prezidenta republiky 
Seznam oficiálních poradců prezidenta republiky 
Je-li tedy ve zmíněné zprávě Jie Ťien-ming uváděn jako "poradce prezidenta Miloše Zemana", 
jde o nějaké další poradce Miloše Zemana jako soukromé osoby? 
  
3) Jaké byly celkové náklady vynaložené na oba lety (tam a zpět) a náklady na pobyt 
(ubytování, cestování, stravování) obou zmíněných osob (kancléře Vratislava Mynáře a 
Martina Nejedlého) v Číně, jak a případně z jaké kapitoly rozpočtu Kanceláře prezidenta 
republiky byly hrazeny? 
  
4) Nebylo možné ověřit informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše 
Zemana Jie Ťien-minga jinou (a lacinější) formou, např. diplomatickým protokolem či 
telefonátem? 
  
5) Jaký byl ekonomický přínos této cesty pro ČR? 
  
6) Pokud byly vynaložené náklady hrazeny z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, bylo 
to v souladu požadavkem hospodaření s péčí řádného hospodáře?  

K bodu 1 
 Pan prezident. 

K bodu 2 
 Neuvedení pana Jie Ťien-minga v seznamu poradců je pouze nedopatřením. 

K bodu 3 

https://www.hrad.cz/file/edee/2017/04/seznam-clenu-expertniho-tymu-prezidenta-republiky.pdf
https://www.hrad.cz/file/edee/2017/08/seznam-oficialnich-poradcu-prezidenta-republiky-20170811-101051.pdf


+  2

 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. Výdaje spojené 
s cestou pana Nejedlého Kancelář prezidenta republiky nehradila.  

K bodu 4 
 Důvodem této pracovní cesty bylo vyvrátit spekulace, jestli případné vyšetřování pana 
Jie Ťien-minga nebude mít vliv na aktivity společnosti CEFC China, která má v České 
republice řadu projektů a zda tím nebudou tyto projekty, včetně zaměstnanosti lidí, ohroženy 
a takovéto informace nebylo možné ověřovat pouze způsobem, který žadatel uvedl. 

K bodu 5 
 Z hlediska ekonomických zájmů České republiky velmi úspěšný. 

K bodu 6 
 Jak z výše uvedeného vyplývá, nepochybně ano. 

                                                                                                    JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 


