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Kancelář ústředního ředitele 

 

 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zahraniční služební cesty 

Vážená paní, 

na základě Vaší žádosti podané dne 11. 07. 2019 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující: 

Služební cesty do Tanzanie a Zambie, která se uskutečnila od 11. 04. - 16. 04. 2016 se účastnila 
tehdejší ústřední ředitelka SPÚ Ing. Svatava Maradová, MBA a tehdejší ředitel Sekce provozních 
činností Ing. Milan Rybka. Jelikož se jednalo o podnikatelskou misi pana ministra zemědělství, 
na kterou byli zástupci SPÚ přizváni, SPÚ nedisponuje záznamy o finančních náhradách 
cestujících. 

Na služební cestu do Bogoty, která probíhala od 02. 10. - 08. 10. 2016 byla vyslána Ing. Eva 
Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj. V tomto případě se jednalo o českou 
účast v projektech postkonfliktní obnovy venkovských oblastí Kolumbie (sdílení zkušeností s 
pozemkovými restitucemi). Organizátorem této zahraniční cesty bylo Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bogotě a ubytování i letenky hradilo MZV z 
vlastních zdrojů. Ostatní cestovní náhrady zahrnující kapesné a stravné byly následně vyplaceny 
Ve výši 8 832 Kč. 

Od počátku roku 2018 až doposud se uskutečnila pouze jedna letecká zahraniční služební cesta, 
a to do Kavaly, od 16. 4. - 27. 4. 2018, které se účastnil Ing. Pultr Michal, odborný rada, KPÚ pro 
Jihočeský kraj. Pracovní cesta se uskutečnila pro potřeby grantu č. GAČR 1706763S (výzkum 
komparace vlivu zemědělského hospodaření a eroze půd na diverzitu hmyzu) a doprava a 
ubytování bylo hrazeno z prostředků Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Následně byly 
zaměstnanci proplaceny cestovní náhrady zahrnující kapesné a stravné ve výši 16 520 Kč. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na ústředí úřadu.  


