
                      V Praze dne 15. 7. 2020
                                                                                                                  Č. j. 118848-7/2020-OK

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

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) obdrželo Vaši žádost o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ze dne 10. 7. 2020, kterou se domáháte informace:

1) Žádám o zaslání životopisu (nebo odkazu) velvyslance ČR v Maroku pana 
Viktora Lorence.

2) Žádám o zaslání životopisu (nebo odkazu) paní Marcely Payard, vedoucí 
hospodářského a administrativního úseku velvyslanectví v Maroku.

3) Žádám o zaslání životopisu (nebo odkazu) paní Anny Kocurkové, konzulární 
referentky  velvyslanectví ČR v Maroku.

4) Žádám o zaslání životopisu (nebo odkazu) paní Jany Chaloupkové, bývalé 
konzulky  velvyslanectví ČR v Maroku.

5) Jaké byly důvody předčasného odvolání konzulky paní Jany Chaloupkové 
z Maroka? 

6) Kdo disponuje pravomocí schvalovat vydávání víz do ČR na velvyslanectví 
v Maroku?

7) Kolik schengenských víz bylo vydáno na velvyslanectví v Maroku za rok 2019? 
Kolik z nich studentům, turistům a podnikatelům z Maroka?

8) Z jakých důvodů byla zrušena letecká linka Air Arabia na trase Casablanca-
Praha? Od kdy a do kdy byla v provozu?   

9) Je povinností velvyslanectví pomáhat v případě vážného onemocnění a 

finanční nouze občanům České republiky?

10) Zvažuje se výměna velvyslance ČR v Maroku?

Sdělujeme Vám, že MZV jakožto povinný subjekt žádost posoudilo a 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., 
žádost v bodu 8) odložilo s tím, že se tato problematika nevztahuje 
k působnosti MZV. 
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Doporučujeme Vám, abyste se s tímto dotazem obrátil na leteckou společnost Air 

Arabia. MZV po posouzení poskytne informace k bodům 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) a 10) 

v samostatném dokumentu v zákonné lhůtě.

S pozdravem

                                                                                     Mgr. Zuzana Štíchová

ředitelka odboru komunikace a mluvčí MZV
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