
V Praze dne 20. března 2020 
Č. j: KPR 962/2020 

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. Kdo všechno jmenovitě z KPR, případně z řad poradců prezidenta letěl s 
kancléřem Mynářem do Číny? 

2. Jak dlouho v Číně byli (prosím o uvedení konkrétních dnů, včetně dnů odletu a 
příletu)? 

3. Kdo hradil účastníkům cesty dopravu, ubytování, stravu?
4. Kdo a kdy navrhl, aby kancléř odjel do Číny? 
5. Jaký byl cíl/motiv této cesty?
6. Kdo zajistil schůzku kancléře s vicepremiérem ČLR?
7. S kým vším jmenovitě Mynář, případně ostatní účastníci, při této cestě do Číny 

jednali?
8. Co bylo předmětem jednání, kterých se Mynář či další účastníci cesty v Číně 

zúčastnili?
9. Premiér prý o cestě Mynáře do Číny nevěděl. Považujete za vhodné, aby jednal 

kancléř s vládním představitelem cizí země bez vědomí české vlády, nebo 
ministerstva zahraničí?

10. Zúčastnil se cesty do Číny s Mynářem také Martin Nejedlý? 
11.  Pokud ano, tak z jakého důvodu se Nejedlý cesty účastnil?
12.  Kdo hradil cestu, ubytování a stravu panu Nejedlému při této cestě do Číny?
13.  Odkud do Číny letěli, když byly lety z ČR zrušeny?
14.  Letadlem které přepravní společnosti konkrétně pan kancléř do Číny letěl, a 

letadlem jaké přepravní společnosti se vracel?
15.  Setkal se v Číně pan Mynář, nebo kdokoliv z lidí, kteří jej doprovázeli, v Číně se 

zástupci skupiny HomeCredit, či PPF (pokud ano, tak kdy, s kým a 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. 
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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 
Ing. Vratislav Mynář, vedoucí KPR a Martin Nejedlý, poradce prezidenta republiky. 

K bodu 2 
2 dny, odlet byl 25. února 2020 a přílet 28. února 2020. 

K bodu 3 
KPR dopravu nehradila, ubytování na velvyslanectví ČR v ČLR si vedoucí KPR hradil ze 
svého. 

K bodům 5 a 8 
Cílem bylo předat zástupcům vlády ČLR darovací smlouvu, která stvrzovala poskytnutí 
humanitárního daru v podobě zdravotnických prostředků a předmětem jednání byla rovněž 
případná účast prezidenta republiky na tehdy zamýšleném summitu středoevropských a 
východoevropských států. 

K bodu 7 
S místopředsedou vlády ČLR a jeho doprovodem. 

K bodu 9 
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. Nebyl důvod informovat předsedu vlády nebo vládu, 
neboť ta projednává pouze materiály týkající se zahraničních cest hrazených z rozpočtové 
položky určené pro vrcholné návštěvy, o což v tomto případě nešlo. 

K bodům 10 a 11 
Ano. Pan Martin Nejedlý je poradcem prezidenta republiky. 

K bodu 13 
Z Prahy. 

K bodu 14 
Šlo o komerční let. 

K bodu 15 
Ne. 
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K bodům 4, 6 a 12 žádosti o informace je vydáno samostatné rozhodnutí. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 


