
V Praze dne 23. března 2018 
Č. j.: KPR 2179/2018 

  
 Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 21. 3. 2018, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí těchto informací: 

1. Jaké bylo odůvodnění pracovních cest kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina 
Nejedlého do Čínské lidové republiky v průběhu roku 2018? 

2. V případě, že pracovní cesty kancléře Vratislava Mynáře byly soukromého charakteru 
(nevycházely z pracovní náplně), čerpal řádnou či neplacenu dovolenou? 

3. Jaké byly finanční náklady na všechny pracovní cesty kancléře Vratislava Mynáře a 
poradce Martina Nejedlého do Čínské lidové republiky v průběhu roku 2018? 

4. Byly tyto náklady hrazeny výhradně z prostředků Kanceláře prezidenta republiky? Pokud 
nikoli výhradně, pak z jaké části je hradila Kancelář prezidenta republiky a kdo nesl 
zbytek nákladů? 

5. Jakou pozici zastával v organizační struktuře Kanceláře prezidenta republiky občan 
Čínské lidové republiky Jie Ťien–ming, jaká byla náplň jeho činnosti a k jakým 
informacím měl Jie Ťien–ming přístup? 

6. Jaká je budoucí plánovaná působnost Jie Ťien–minga v organizační struktuře Kanceláře 
prezidenta republiky a k jakým informacím bude mít, vzhledem k trestnímu řízení 
vedenému proti jeho osobě v Číně? 

7. Pokud jsou nastíněné problémy věcí zahraničních vztahů s Čínskou lidovou republikou, 
z jakého důvodu nebyly tyto úkoly svěřeny Ministerstvu zahraničních věcí? 

8. Hodlá ve světle současných událostí prezident a jeho aparát měnit svůj vstřícný přístup 
k ekonomické diplomacii vůči Čínské lidové republice? 

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 
 Nešlo o cestu soukromého charakteru. 

K bodu 3 
 Pracovní cesta do Číny byla uskutečněna ve dnech 13. – 16. 3. 2018. 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 
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neuplynula lhůta pro vyúčtování této pracovní cesty. Výdaje spojené s pracovní cestou pana 
Martina Nejedlého Kancelář prezidenta republiky nehradila. 

K bodu 4 
 Dotaz se netýká Kanceláře prezidenta republiky, a tudíž jí požadované informace 
nejsou známy. Kancelář prezidenta republiky hradila pouze náklady cesty, které se týkají 
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. 

K bodu 5 
 Pan Jie Ťien-ming je poradcem prezidenta republiky od dubna roku 2015. Poradenství 
se týká reálií Čínské lidové republiky, ekonomických otázek a ekonomického rozvoje. Pokud 
jde o otázku, k jakým informacím měl pan Jie Ťien-ming přístup, nešlo o informace, s nimiž 
by byl spojen nějaký stupeň utajení. 

K bodu 6 
 Požadovaná informace má povahu požadavku na názor a na základě § 2 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb. není povinnost takovouto informaci poskytovat. 

K bodu 7 
 V daném případě pro to nebyl důvod.  

K bodu 8  
 Viz vyjádření k bodu 6. 

                                                                                                  JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                         ředitel Odboru legislativy a práva 


