
V Praze dne 22. března 2018 
Č. j.: KPR 2151/2018 

  
 Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 20. 3. 2018, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Byla cesta pánů Mynáře, Nejedlého a Tvrdíka do Číny, která se uskutečnila minulý týden a 
o níž obšírně informovala média, byť jen z části hrazena z prostředků Kanceláře prezidenta 
republiky? 

2. Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, jaká celková částka byla z prostředků KPR na 
tuto cestu vynaložena? Sdělte mi také prosím, jaká celková částka byla vynaložena v případě 
jednotlivých účastníků této cesty, a v případě každého z účastníků uveďte, na zajištění jakých 
konkrétních služeb (případně zboží) byla tato částka vynaložena. 

3. Je-li odpověď na otázku č. 1 kladná, kdo k tomuto vynaložení veřejných prostředků udělil 
souhlas? 

4. Podle dostupných informací bylo cílem cesty zjištění současného místa pobytu poradce 
prezidenta republiky Miloše Zemana Jie Ťien-minga a situace, ve které se tento poradce 
nachází. K jakým závěrům v tomto směru pánové Mynář, Nejedlý a Tvrdík dospěli? 

5. Pokud se KPR na hrazení nákladů této cesty podílela jen částečně, který subjekt (případně 
subjekty) zaplatil zbytek nákladů této cesty a jaké byly její celkové náklady? 

K bodu 1 
 Z prostředků Kanceláře prezidenta republiky byla hrazena cesta vedoucího Kanceláře 
prezidenta republiky, neboť šlo o jeho pracovní cestu.  

K bodu 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. 

K bodu 3  
 Šlo o standardní pracovní cestu, takže souhlas s vynaložením těchto prostředků 
probíhá systémem řídicí kontroly podle zákona o finanční kontrole. 
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K bodu 4 
 Cílem pracovní cesty nebylo zjištění současného místa pobytu pana Jie Ťien-minga. 
Pan Jie Ťien-ming není obžalován, je pouze vyšetřován za účelem podání vysvětlení pro 
podezření z porušení zákona.   

K bodu 5 
 Dotaz se netýká Kanceláře prezidenta republiky a z tohoto důvodu překračuje rámec 
zákona č. 106/1999 Sb. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 


