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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní doktorko, 

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 28. března 2022 Vaši elektronickou 
žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), o informace týkající se cesty pana předsedy 
vlády České republiky do Kyjeva, která byla adresována přímo předsedovi vlády a kterou jste 
formulovala následovně: 
 
„1)Byl jste na své březnové návštěvě s V. Zelenskym skutečně v Kyjevě? Je totiž všeobecně známo 
a fakticky doloženo, že jste národu lhal a v Kyjevě jste nebyl. Žádáme Vás o zcela konkrétní rozpis 
cesty, včetně dopravních prostředků a časového harmonogramu. 

2)O čem konkrétně jste jednal se zástupci Polska, Slovinska a Ukrajiny? Žádáme však, abychom 

nebyli mystifikováni způsobem, který jste zvolil na své tiskovce. Můžete na svou čest vyvrátit slova 
poradce prezidenta Zelenského Michala Podolaka, který veřejně sdělil, že se v Kyjevě během Vaší 
návštěvy jednalo o možném vzniku nové vojenské aliance U-24, která by vznikla jako odnož 
“neschopné” Severoatlantické aliance? Dle Kyjeva je prý NATO neschopné rychlé reakce na hrozby 
v Evropě, a proto vzniká nová aliance “odhodlaných” v čele s Českou republikou, Polskem a 
pobaltskými státy. Anebo  poradce Zelenského a současně mírový vyjednavač s Ruskou federací 
veřejně lhal?“ 

K Vaší žádosti je předně nezbytné uvést, že povinným subjektem je Úřad vlády, nikoliv osoba 
předsedy vlády.  

K otázce uvedené pod bodem č. 1 si dovoluji sdělit požadovaný harmonogram: 

15.03.2022 

5:30  odlet letadla z Prahy 

6:30   přílet letadla do Polska 

6:30-7:45 přejezd motorovými vozidly na nádraží v Polsku 

8:00  odjezd vlaku z Polska  
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8:30  přejezd hranice mezi Polskem a Ukrajinou 

18:30  příjezd vlaku na Ukrajinu 

18:30-19:00 přejezd obrněnými vozidly na místo setkání v Kyjevě (Ukrajina) 

19:00-23:00 oficiální program: setkání s prezidentem Ukrajiny panem Volodymyrem Zelenskym, 
bilaterální jednání s předsedou vlády Ukrajiny panem Denysem Šmyhalem, tisková konference 

23:00-23:30 přejezd obrněnými vozidly z místa setkání na nádraží na Ukrajině 

16.03.2022 

00:00  odjezd vlaku z Ukrajiny 

10:30  příjezd vlaku do Polska 

10:30-11:45 přejezd motorovými vozidly v Polsku 

11:45  odlet letadla z Polska 

12:45  přílet letadla do Prahy 

 

V reakci na otázku popsanou v bodě č. 2 si dovoluji uvést, že předmětná jednání se týkala především 
sankcí proti Ruské federaci, humanitární pomoci, vojenské pomoci a rovněž diplomatického řešení 
konfliktu. Podle informací přímého účastníka předmětných jednání nebyl poradce ukrajinského 
prezidenta pan Mychajło Podolak jednání přítomen. 

S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Ivana Beránková 
vedoucí Oddělení právního 
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