V Praze dne 16. listopadu 2018
Č. j.: KPR 6421/2018

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 5. listopadu 2018, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Letěl Martin Nejedlý do Číny vládním/prezidentským speciálem či linkovým letem?
Proč jel do Číny Martin Nejedlý, když není zaměstnancem Hradu?
Uhradí Hrad veškeré náklady na cestu a pobyt v Číně panu Nejedlému?
Z jakého titulu se Martin Nejedlý účastnil v Číně jednání se společností CITIC?
Vzhledem k tomu, že se Martin Nejedlý účastní nejvyšších státních schůzek prosím o
zaslání jeho kompletního životopisu.
Pokud se Martin Nejedlý účastnil schůzky jako poradce, jakou částku Hrad panu
Nejedlému vyplácí za jeho poradenství a účast na jednáních?
Letěl Jaroslav Tvrdík do Číny vládním/prezidentským speciálem či linkovým letem?
Uhradí Hrad veškeré náklady na cestu/pobyt do Číny Jaroslavu Tvrdíkovi? (Pokud
ano,
tak z jakého důvodu)?
Kdo konkrétně se účastnil cesty do Číny v prezidentské delegaci (včetně doprovodu a
rodinných příslušníků)?
Jaké byly celkové výdaje na cestu do Číny (letenky, ubytování, strava, náhrady…)?

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje:
K bodu 1
Linkovým letadlem.
K bodům u 2 a 4
Pan M. Nejedlý je poradcem prezidenta republiky.
K bodům 3 a 8
Neuhradí.
K bodu 6
Žádnou částku mu Kancelář prezidenta republiky neplatí.
K bodu 7
Linkovým letadlem.
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K bodu 9
Členy národní delegace byl pan prezident, jeho manželka, ministr zahraničních věcí, ministr
zemědělství, ministr dopravy, ministryně průmyslu a obchodu, státní tajemník Ministerstva
zahraničních věcí, Martin Nejedlý, Jaroslav Tvrdík, velvyslankyně ČR v ČLR, předseda
Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
ředitelé odborů zahraničního, tiskového a protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Ke
zbývající části dotazu bylo vydáno samostatné rozhodnutí. Kromě manželky prezidenta
republiky žádní rodinní příslušníci členy delegace nebyli.
K bodu 10
Šlo o vrcholnou státní návštěvu, na jejíchž výdajích se podílí kapitoly Ministerstva obrany,
Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra a nikoliv kapitola Kanceláře prezidenta
republiky. Ta hradí pouze cestovní výdaje svých zaměstnanců, pokud jim ovšem podle
zákoníku práce na ně vznikl nárok; pro vyúčtování cestovních výdajů ještě lhůta neuplynula.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

