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Prověrka pro kancléře
Hlavní postavou této kauzy je Vratislav Mynář, kancléř prezidenta Zemana a jeden z jeho nejbližších spolupracovníků,
který už několik let v úřadu nemá bezpečnostní prověrku. To znamená, že nemůže mít přístup k utajovaným informacím.
V případě, že by k se k nim i přesto dostával, by šlo o významné bezpečnostní riziko. Ve svém úřadu nadále působí,
i když prezident v říjnu 2013 prohlásil: Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, pak zůstane kancléřem, anebo
si ji nedodělá a pak přestane být kancléřem, já si budu shánět kancléře nového.
Mynář požádal o prověrku na stupeň tajné v březnu 2013 (tedy po začátku Zemanova prvního funkčního období), po půl
roce ale žádost pozastavil. V prosinci stejného roku podal novou žádost, tentokrát na nejvyšší stupeň přísně tajné.
Samotné prověřování kvůli průtahům s dodáním potřebných materiálů začalo až o rok později. V září 2015 přišla
informace, že Mynář prověrku nezískal. Problémem pravděpodobně byly jeho kontroverzní podnikatelské kontakty,
podezřelý byl i velmi levný nákup vily ve Strašnicích. Mynář proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu podal tzv.
rozklad, později ho i zažaloval, ale žalobu nakonec stáhl. Zeman mezitím změnil názor a sdělil, že Mynáře zatím neodvolá.
Později vyšlo najevo, že kancléř čelí obvinění z dotačního podvodu při rekonstrukci svého penzionu v Osvětimanech.
Mynář (nepřekvapivě) jakoukoliv vinu odmítá a trvá na tom, že se žádného trestného činu nedopustil. Zeman v reakci
na to prohlásil, že ctí presumpci neviny, proto Mynář ve funkci kancléře zůstane.
V červnu 2020 se Mynář nechal slyšet, že o bezpečnostní prověrku už ani neusiluje, protože ji podle zákona nepotřebuje.
To je sice pravda, ale požadavek na prověrku je ustálenou zvyklostí. Nutno říci, že dobrou zvyklostí, protože její absence
kancléři značně komplikuje práci, nemůže např. doprovázet prezidenta na některá jednání. Nehledě na to, že chybějící
prověrka na důvěryhodnosti zrovna nepřidává.
Další problémy kolem kancléře
Na začátku roku 2019 novináři zjistili, že ve své domovské obci Osvětimany postavil bez stavebního povolení vodní
nádrž.
Přibližně ve stejné době se objevily informace, že se kancléř pokoušel ovlivňovat rozhodování vysoko
postavených soudů ve prospěch Hradu, sešel se například s ústavním soudcem Šimíčkem.
Podle zdrojů Deníku N se měl na jaře 2020 setkat se zástupci čínské ambasády a objednat si výhružný dopis
pro senátora Jaroslava Kuberu.
Loni během nouzového stavu uspořádal zabijačku ve své restauraci bez vědomí hygieniků.
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