
V Praze dne 22. března 2018 
Č. j.: KPR 2103/2018 

  
 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 a kdy o této cestě rozhodl;  
2. proč/z jakého důvodu a na základě jakých informací/podnětů bylo o této cestě rozhodnuto; 
co bylo cílem cesty;  
3. kolik osob bylo na tuto cestu vysláno, v jaké pozici a kdy tato cesta započala;  
4. kam konkrétně vyslané osoby cestovaly - s uvedením konkrétní země i města;  
5. kde a po jak dlouhou dobu byly vyslané osoby ubytovány - s uvedením konkrétního místa/
hotelu; 
6. s kým konkrétně vyslané osoby jednaly a kde;  
7. kdy se vyslané osoby vrátily zpět;  
8. kdo platil náklady na cestu;  
9. kolik Kč celkem činily veškeré náklady na cestu. 

K bodu 1 
Pan prezident. 

K bodu 2 
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. 
  
K bodu 3 
Delegaci tvořily 3 osoby, pracovní cesta započala odletem z Prahy dne 13. 3. 2018. 

K bodu 4 
Ze samotného dotazu vyplývá, že šlo o pracovní cestu do Čínské lidové republiky vykonanou 
v Pekingu a Šanghaji. 

K bodu 5 
Jedna noc v hotelu v Pekingu, jedna noc v hotelu v Šanghaji. 

K bodu 6 
Jednali se zástupci regionální vlády v Šanghaji i se zástupci centrální vlády. 



+  2

K bodu 7 
Přílet do Prahy byl 16.3.2018. 
K bodu 8 
Kancelář prezidenta republiky hradila pouze náklady pracovní cesty vedoucího Kanceláře 
prezidenta republiky. 

K bodu 9 
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. 

                                                                                            JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                 ředitel Odboru legislativy a práva  


