
V Praze dne 6. září 2019 
Č. j.: KPR 3717/2019 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 27. srpna 2019, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost, o 
poskytnutí těchto informací: 

zaslání kompletních finančních nákladů za výjezd prezidenta Miloše Zemana na 
zahájení 46. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2019, a to vč. doprovodu, 
ochranky, letecké přepravy a ubytování v Hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou. 

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

 v souvislosti s výše uvedenou návštěvou prezidenta republiky uhradila Kancelář 
prezidenta republiky pouze cestovní náhrady v celkové výši 14 646 Kč, z toho výdaje na 
ubytování ve výši 13 230 Kč. Jiné výdaje s touto návštěvou Kancelář prezidenta republiky 
nehradila. 

 K části dotazu na výdaje na „ochranku“ a leteckou přepravu bylo vydáno samostatné 
rozhodnutí. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva   



V Praze dne 6. září 2019 
Č. j.: KPR 3717/2019 

Rozhodnutí 
Kanceláře prezidenta republiky 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 27. srpna 2019, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost, o 
poskytnutí těchto informací: 

zaslání kompletních finančních nákladů za výjezd prezidenta Miloše Zemana na 
zahájení 46. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2019, a to vč. doprovodu, 
ochranky, letecké přepravy a ubytování v Hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou. 

Kancelář prezidenta republiky část výše uvedené žádosti o informace, týkající se 
výdajů na „ochranku“ a leteckou přepravu, na základě § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
odmítá. 

Ke zbývající části žádosti bylo vydáno samostatné sdělení. 

Odůvodnění 
 Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty povinny poskytovat 
informace vztahující se k jejich působnosti. Výdaje na „ochranku“ jsou záležitostí rozpočtové 
kapitoly Ministerstva vnitra a výdaje na leteckou přepravu kapitoly Ministerstva obrany, a 
proto tato část žádosti byla odmítnuta.   

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat na základě § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, a § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
tohoto rozhodnutí odvolání Kanceláři prezidenta republiky, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 
119 08 Praha 1. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva   


