
V Praze dne 20. května 2022 
Č. j.: KPR 2068/2022 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 20. dubna 2022, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí 
těchto informací: 

seznam všech služebních cest kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého za 
jejich působení na Hradě (tedy od 8. března 2013) do současnosti ve formátu datum služební 
cesty - místo služební cesty - účast prezidenta ano/ ne - doprovod - účel služební cesty.  

KPR v příloze zasílá požadované informace. Pro úplnost se uvádí, že jejich vyhledání si 
vyžádalo výrazně více než původně předpokládaných 20 hodin, na které byla vypočtena a 
následně žadatelkou uhrazena náhrada. 

K těm případům, kdy vedoucí KPR uskutečnil pracovní cestu individuálně a v zaslané 
informaci není účel cesty, je vydáno samostatné rozhodnutí. 

  

                                                                                                      JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                            ředitel Odboru legislativy a práva 

Příloha 



  

Pracovní cesty Ing. Vratislava Mynáře, vedoucího KPR, za roky 2013 až 2022

datum 
ZPC cíl ZPC

účast 
prezide

nta 
republi

ky

jako 
doprovo

d 
preziden

ta 
republik

účel ZPC

rok 2013     

4.4. - 5.4. Slovensko ano ano vrcholná návštěva

23.4. - 
24.4.

Rakousko ano ano vrcholná návštěva

23.5. - 
24.5.

Polsko ano ano vrcholná návštěva

12.6. - 
13.6.

Slovensko ano ano 18. summit prezidentů zemí střední Evropy

26.6. - 
27.6.

Německo ano ano vrcholná návštěva

2.7. - 3.7. Polsko ano ano summit prezidentů zemí Visegrádské 
skupiny

6.10. - 
9.10.

Izrael ano ano vrcholná návštěva

rok 2014     

24.1. - 
25.1.

Afghánistán ano ano vrcholná návštěva

6.2. - 9.2. Rusko (Soči) ano ano zahájení XXII. zimních olympijských her

1.4. - 4.4. Srbsko, Slovinsko ano ano vrcholná návštěva

20.5. - 
23.5.

Rumunsko, 
Moldavsko

ano ano vrcholná návštěva

6.6. Francie ano ano oslavy 70. výročí vylodění spojeneckých 
vojsk v Normandii

16.6. Maďarsko ano ano summit prezidentů zemí Visegrádské 
skupiny a SRN

22.7. Polsko ano ano vrcholná návštěva

29.8. Slovensko ano ano slavnostní shromáždění konané u příležitosti 
70. výročí Slovenského národního povstání

8.9. - 10.9. Francie ano ano vrcholná návštěva

23.10. - 
28.10.

Čína ano ano vrcholná návštěva

16.11. Slovensko ano ano summit prezidentů zemí Visegrádské 
skupiny a Ukrajiny a oslavy 25. výročí 
sametové revoluce v Bratislavě

23.11. - 
27.11.

Tádžikistán, 
Kazachstán

ano ano vrcholná návštěva

rok 2015     



9.2. - 13.2. Jordánsko, SAE ano ano vrcholná návštěva

7.4. - 8.4. Velká Británie 
(Londýn)

ne ne  

13.4. - 
15.4.

Rusko ne ne  

21.4. - 
24.4.

Čína ne ne  

8.5. - 9.5. Rusko ano ano oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války

21.7. - 
23.7.

Rusko ne ne  

1.9. - 6.9. Čína ano ano oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války

14.9. - 
17.9.

Ázerbájdžán ano ano vrcholná návštěva

26.9. - 
30.9.

USA ano ano vrcholná návštěva

7.10. - 
9.10.

Maďarsko ano ano vrcholná návštěva

rok 2016     

12.2. Slovensko ano ano akce pořádaná Institutem ASA

7.6. - 10.6. Árménie, 
Makedonie

ano ano vrcholná návštěva

13.7. - 
16.7.

Mongolsko ano ano summit ASEM

3.8. - 7.8. Brazílie ano ano zahájení XXXI. letních olympijských her

19.9. - 
22.9.

USA ano ano Valné shromáždění OSN

29.9. - 
1.10.

Řecko ano ano konference "Dialog civilizací"

14.10. - 
15.10.

Polsko ano ano summit prezidentů zemí Visegrádské 
skupiny

13.12. - 
16.12.

Portugalsko ano ano vrcholná návštěva

rok 2017     

16.2. - 
24.2.

Čína ne ne přípravná cesta pro vrcholnou návštěvu

28.3. - 
30.3.

Rusko ne ne  

11.5. - 18.5 Čína ano ano vrcholná návštěva

5.6. - 10.6.
Vietnam, 
Kazachstán ano ano

vrcholná návštěva a slavnostní zahájení 
EXPO 2017 v Astaně

16.6. Velká Británie ano ano vrcholná návštěva

17.9. - 
21.9.

USA ano ano Valné shromáždění OSN

10.10. Francie 
(Štrasburg)

ano ano vystoupení prezidenta republiky v Radě 
Evropy

20.11. - 
24.11.

Rusko ano ano vrcholná návštěva

4.12. - 
5.12.

Rusko ne ne  

12.12. Slovensko ano ano vrcholná návštěva

rok 2018     

13.3. - 
17.3.

Čína ne ne  

4.4. - 6.4. Slovensko ano ano vrcholná návštěva

9.5. - 11.5. Polsko ano ano vrcholná návštěva



15.7. - 
20.7.

Čína ne ne  

19.9. - 
21.9.

Německo (Berlín) ano ano vrcholná návštěva

10.10. - 
12.10.

Slovensko 
(Poprad)

ano ano summit prezidentů zemí Visegrádské 
skupiny

29.10. - 
30.10.

Slovensko ano ano 100. výročí podepsání Martinské deklarace

3.11. - 
6.11.

Čína ano ano China International Import Expo 2018

25.11. - 
28.11.

Izrael ano ano vrcholná návštěva

rok 2019     

27.2. - 
28.2.

Slovensko 
(Košice)

ano ano summit prezidentů členských zemí B9

25.3. - 
29.3.

Čína (Peking) ne ne  

2.4. - 4.4. Rakousko ano ano vrcholná návštěva

24.4. - 
29.4.

Čína ano ano vrcholná návštěva

14.5. - 
16.5.

Maďarsko 
(Budapešť)

ano ano vrcholná návštěva

5.6. - 6.6. Slovinsko ano ano Summit iniciativy tří moří

31.8. - 1.9. Polsko (Varšava) ano ano 80. výročí vypuknutí 2. světové války

10.9. - 
12.9.

Srbsko (Bělehrad) ano ano vrcholná návštěva

8.11. - 
9.11.

Německo ano ano 30. výročí pádu Berlínské zdi

15.11. - 
16.11.

Slovensko ano ano vrcholná návštěva

rok 2020     

25.2. - 
28.2.

Čína ne ne  

rok 2021     

8.2. - 10.2. Polsko ano ano summit prezidentů zemí Visegrádské 
skupiny

9.6. - 10.6. Rakousko ano ano vrcholná návštěva

rok 2022     

23.3 - 25.3. Katar ne ne
předání osobního pozvání prezidenta 
republiky pro emíra státu Katar


