
V Praze dne 22. března 2018 
Č. j.: KPR 2108/2018 

  
 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. Co bylo úkolem vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře a 
neformálního poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého na výpravě v Číně, kam podle 
dostupných informací odcestovali z pověření prezidenta republiky v úterý 13. března? 

2. Podařilo se jim zjistit, zda je předseda představenstva CEFC Jie-Ťien Ming vyšetřován 
čínskými autoritami? 

3. Pokud výše uvedenou informaci neověřili, co v Číně ve vztahu k Jie-Ťien Mingovi zjistili a 
jakým způsobem tam strávili čas? 

4. Kdo hradil veškeré náklady, které vznikly cestou pana kancléře Mynáře a poradce 
Nejedlého do Číny? 

5. Jaké částky dosáhly náklady, které vznikly cestou pana kancléře Mynáře a poradce 
Nejedlého do Číny? 

6. Podle dostupných informací se pan Nejedlý z Číny dosud nevrátil. Proč se pan Nejedlý 
zůstal v Číně déle než pan kancléř Mynář, jaká je jeho úloha v rámci jeho setrvání v Číně a 
kdy se vrátí do České republiky? 

K bodu 1 
 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 2 
 Pan Jie Ťien-ming není obžalován ani obviněn, je pouze vyšetřován za účelem podání 
vysvětlení pro podezření z porušení zákona. 

K bodu 3 
 Viz k bodům 1 a 2. 

K bodu 4 
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 Náklady této pracovní cesty hradila Kancelář prezidenta republiky jejímu vedoucímu a 
nikoliv panu Nejedlému. 

K bodu 5 
 Letenka koupená pro vedoucího Kanceláře prezidenta republiky na cestu do Číny a 
zpět byla 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.  

K bodu 6 
 Informace, ze které dotaz vychází, se nezakládá na pravdě. 

                                                                                                   JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                        ředitel Odboru legislativy a práva 


