
  

V Praze dne 19. listopadu 2018 
Č. j.: KPR 6483/2018 

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

1. Jaké byly celkové náklady na cestu prezidenta republiky Miloše Zemana do ČLR ve 
dnech 3. - 6. listopadu 2018? 

2. Kolik osob z blízkého okolí pana prezidenta se cesty zúčastnilo? Kolik lidí bylo přímo z 
Kanceláře prezidenta republiky? Kdo z těchto osob (jmenovitě) byl součástí delegace 
prezidenta republiky? 

3. Jakou roli na cestě pana prezidenta zastával Martin Nejedlý? Z titulu jaké funkce se cesty 
účastnil? Jaký byl jeho program? 

4. Jak byla cesta Martina Nejedlého do ČLR v rámci delegace prezidenta republiky 
financována? Kdo ji uhradil? Jaká byla výše nákladů na cestu Martina Nejedlého? 

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

K bodu 1 
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. 

K bodu 2 
Vzhledem k tomu, že dotaz na „blízké okolí pana prezidenta“ je zcela nejasný, 

Kancelář prezidenta republiky ke druhé, konkrétní otázce sděluje, že členy delegace byli 
ředitelé odborů zahraničního, tiskového a protokolu Kanceláře prezidenta republiky. 

K bodu 3 
Pan Martin Nejedlý se cesty pana prezidenta zúčastnil jako jeho poradce. Program 

jeho cesty  nemá Kancelář prezidenta republiky k dispozici, neboť neměl podobu informace, 
jak je vymezena v § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  



+  2

K bodu 4 
 Výdaje na cestu pana M. Nejedlého do ČLR Kancelář prezidenta republiky nehradila, 
a tudíž nelze z objektivních důvodů sdělit ani předmětnou výši nákladů.  

                                                                                                  JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                          ředitel Odboru legislativy a práva 


