
V Praze dne 20. března 2020 
Č. j.: KPR 1021/2020 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 2. března 2020, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Které datum vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář odletěl do Číny, 
z níž se pak vrátil do České republiky 28. února 2020?  

2. Hradila náklady na zmíněnou cestu Kancelář prezidenta republiky?  
3. Pokud náklady hradila Kancelář prezidenta republiky, jak vysokou částku v této 

souvislosti zaplatila? 
4. Jakými aerolinkami vedoucí Kanceláře prezidenta republiky letěl, kolik absolvoval 

mezipřistání a v jakých městech je absolvoval? 
5. Jak vysoké byly náklady na letenky? 
6. Jak vysoké byly náklady na ubytování v Číně? 
7. Hradila Kancelář prezidenta republiky náklady na cestu (letenky, ubytování) také 

pánům Martinu Nejedlému a Jaroslavu Tvrdíkovi?  

Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje: 

úvodem připomíná, že podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto 
zákona rozumí jakýkoliv obsah zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 
písemného záznamu na listině nebo záznamu v elektronické podobě. Zároveň § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jejich působnosti. 

Přestože KPR předmětnou zahraniční cestu neplatila a tato cesta není zaznamenána ani na 
jakémkoliv nosiči a některé požadované informace mají povahu dotazů na názory, nezvolila 
KPR cestu odmítnutí žádosti jako celku a poskytuje informace alespoň k těmto bodům žádosti 
o informace: 

K bodu 1 
25. února 2020. 

K bodu 2 
Nehradila. 

K bodu 3 



Viz informace k bodu 2. 
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K bodu 6 
Vedoucí KPR uhradil, a to ze svého, náklady na ubytování v částce 30 dolarů Velvyslanectví 
České republiky v ČLR. 

K bodu 7 
Nehradila. 

K bodům 4 a 5 žádosti o informace je vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 


