V Praze dne 20. března 2020
Č. j.: KPR 981/2020

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) Od jakého dne do jakého dne byl kancléř Vratislav Mynář během měsíce února 2020 v
Číně?
2) Kdo tam s ním letěl (prosím Vás o kompletní seznam jmen)?
3) Jak do Číny cestovali?
4) Kde byl v Číně ubytován?
5) Kolik stály letenky, ubytování a na kolik vyšly další výlohy spojené s touto cestou?
6) Kdo tuto cestu hradil?
7) Co jednotlivé dny pan Mynář se svým doprovodem v Číně dělal?
8) S kým tam jednal?
9) Byl po návratu z této cesty pan Mynář v karanténě, jak doporučují české úřady?
10) Žádám Vás v této souvislosti o všechny dokumenty k této cestě. Souhlas s touto
cestou do Číny. Oznámení o cestě odeslané na Ministerstvo zahraničních věcí. Zprávu
pro prezidenta Miloše Zemana o průběhu této cesty. Výsledky testů na koronavirus.
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
26. a 27. února 2020.
K bodu 2
Martin Nejedlý, poradce prezidenta republiky.
K bodu 3

Komerčním letem.

-2K bodu 4
Na velvyslanectví České republiky v ČLR.
K bodu 5
KPR letenky a ubytování neplatila, žádné další výlohy nevznikly. Za ubytování uhradil
vedoucí KPR Velvyslanectví České republiky v ČLR 30 dolarů ze svého.
K bodu 7
Pracoval.
K bodu 8
S místopředsedou vlády ČLR a jeho doprovodem.
K bodu 9
Na doporučení zdravotnického zařízení byl v tzv. domácí karanténě.
K bodům 6 a 10 je vydáno samostatné rozhodnutí.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

