
V Praze dne 20. března 2020 
Č. j.: KPR 959/2020 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 28. února 2020, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Jak přesně se kancléř do Číny dopravil, využil komerční let, či jiný způsob? Kdo letenky 
hradil a kolik cesta stála? Prosím o kopie letenek. 
2. S kým kancléř do Číny odcestoval, s kým tam pobýval a s kým odletěl - kolik osob celkem 
se tedy jeho cesty účastnilo? Jak vysoké byly náklady celého pobytu a kdo je hradil? 
3. S kým vším se kancléř v průběhu své návštěvy setkal a o čem s těmito osobami jednal? 
4. Jednala KPR o kancléřově cestě s MZV či úřadem vlády, nebo se pokoušela je kontaktovat 
a o cestě je informovat? Pokud ne, proč? 

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 
Šlo o komerční let. KPR letenky nehradila. 

K bodu 2 



Odcestoval s Martinem Nejedlým, poradcem prezidenta republiky. Žádné náklady celého 
pobytu KPR nevznikly. Ubytování na velvyslanectví České republiky v ČLR si vedoucí KPR 
uhradil ze svého. 

K bodu 3 
S místopředsedou vlády ČLR a jeho doprovodem. Cílem bylo předat zástupcům vlády ČLR 
darovací smlouvu, která stvrzovala poskytnutí humanitárního daru v podobě zdravotnických  
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prostředků a předmětem jednání byla rovněž případná účast prezidenta republiky na tehdy 
zamýšleném summitu středoevropských a východoevropských států. 

K bodu 4 
Ministr zahraničí ČR byl o cestě informován, informoval o ní i veřejnost prostřednictvím 
sdělovacích prostředků, nehledě k tomu, že bez MZV by nebylo možno využít i služeb 
velvyslanectví České republiky v ČLR. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 


