
                                                                                              

 V Praze dne 14. listopadu 2014 
                                                                                           Č. j.: KPR 6637/2014  

Věc:  Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Vážený pane  

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 3. listopadu 2014 v elektronické podobě 
Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí informací, které se váží 
k návratu prezidenta republiky ze státní návštěvy Čínské lidové republiky dne 27. října 2014, 
a to: 

1. Kdy bylo rozhodnuto o návratu pana prezidenta jiným letadlem než vládním 
speciálem? Bylo toto rozhodnuto předem již při plánování státní návštěvy? 

2. Prosím o poskytnutí pracovní korespondence (písemné, email) vedené pracovníky 
Kanceláře prezidenta republiky ohledně přípravy a organizace návratu pana 
prezidenta soukromým letadlem. 

3. Byla v této souvislosti Kanceláří prezidenta republiky uzavřena, byť ústně, nějaká 
smlouva? Byla-li uzavřena, prosím o její poskytnutí. 

4. Jaké náklady a v jaké výši vznikly Kanceláři prezidenta republiky v souvislosti 
s organizací návratu pana prezidenta jiným letadlem než vládním speciálem? 

5. Kdo z dalších účastníků oficiální delegace do ČLR, a především pak pracovníků 
z Kanceláře prezidenta republiky, letěl společně s panem prezidentem zpět do ČR 
soukromým letadlem. 

K otázce č. 1 

 O použití jiného než vládního letadla pro přepravu pana prezidenta do České republiky 
bylo operativně rozhodnuto v době konané zahraniční návštěvy. 

K otázkám č. 2. a 3. 



 V dané záležitosti nebyla vedena písemná korespondence; věc byla řešena ústní 
dohodou. 

K otázce č. 4 

 S návratem pana prezidenta jiným letadlem než vládním Kanceláři prezidenta 
republiky žádné náklady nevznikly. 

K otázce č. 5 

 S prezidentem republiky jiným než vládním letadlem letěl zpět do ČR, kromě 
ochranné služby, i ředitel jeho sekretariátu a ředitel jeho Protokolu.  

 S pozdravem 

JUDr. Václav Pelikán 
ředitel Odboru legislativy a práva 


