
   

V Praze dne  30. 12. 2020

                                                                                             Č.j. 121720-16/2020-OK        

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) rozhodlo podle 

ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve spojení s § 2 odst. 

4 zákona č. 106/1999 Sb., ve věci žádosti p. Jana Šinágla, předsedy spolku Sodales 

Solonis (dále jen „žadatel“), ze dne 14. 12. 2020, kterou jsou požadovány tyto 

informace: 

1) Trvá stále Inspekce MZV ČR na výsledku svého vyšetřování o poměrech na 

velvyslanectví ČR v Maroku?

2) Proč si Inspekce, v rámci nezávislého vyšetřování, nepozvala a ve věci 

nevyslechla bývalého velvyslance Slovinska v ČR pana Damjana Prelovšeka 

a nepřevzala jím nabízené, důkazy?

3) Pokud inspekce shledala vše v pořádku, jaké potom byly důvody 

předčasného odvolání konzulky Jany Chaloupkové, zkušené diplomatky 

s bohatou praxí a zkušenostmi?

4) Jaké byly důvody Vašeho návrhu na odvolání velvyslance Viktora Lorence 

k rukám prezidenta Miloše Zemana, jak informoval DeníkN? Jak zdůvodnil 

svůj nesouhlas president republiky? Sám podporuje nesmiřitelný boj proti 

novodobému Holocaustu, jak nazývá boj proti všem formám terorismu, 

tedy i opatření, přímá i nepřímá, které mohou vést k jeho podpoře?

5) Jakou diplomatickou praxi má paní Marcela Payard, paní Anna Kocurková 

a pan Jan Hladík? Uvítám odkaz na jejich životopisy.

6) Nejste znepokojen na základě zveřejněných informací, že mohla být, resp. je 

významně oslabena schopnost, aktivita i úroveň velvyslanectví?

7) Je pravdou, ze na ZÚ nastoupil jako novy konzul údajně málo zkušený 

diplomat Michal Brtník? Dle internetu působil v Emirátech, ale ne ve funkci 

konzula. Z dostupných informací kolem dění v Rabatu jasně vyplývá 
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potřeba "očištění úřadu“, k čemuž je třeba velmi zkušený konzulární 

pracovník. Uvítám odkaz na jeho životopis.

8) Pan dr. Damjan Prelovšek hovořil o odposlechu marocké strany, kdy se "ví i 

kdy jde někdo na WC". Bude reagovat, pokud už nereagovala česká strana, 

aby zabránila vměšování Maroka do vnitřních záležitosti České republiky? 

Jak je možné, že pan velvyslanec Viktor Lorenc toto vše toleroval a zřejmě i 

nadále toleruje?

9) Obdržela už z Maroka paní konzulka dr. Jana Chaloupková své osobní věci? 

V jakém stavu? Proč to trvalo tak dlouho?  Převezme MZV odpovědnost za 

případně vzniklé škody, způsobené svému zaměstnanci bez jeho zavinění?  

Veřejnost je zneklidněna po odvysílání reportáže na Seznam.cz a rozhovoru s dr. 
Prelovšekem ve Studiu svobodného přístavu – i díky mediálnímu mlčení MZV 
a mlčení veřejnoprávních médií. Právem očekává informace jak MZV situaci 
vyřešilo či řeší.

tak, že žádost se 

částečně odmítá,

a to v rozsahu bodu 6 a 8 žádosti.

Odůvodnění:

1. MZV jako povinný subjekt poskytlo informace v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 9 

žádosti. Informace byly žadateli zaslány v samostatném dokumentu č.j. 

121720-15/2020-OK. 

2. V rozsahu bodu 6 a 8 žádosti MZV žádost odmítlo.

3. V bodu 6 MZV informace neposkytlo, neboť jde o dotaz na názor, který 

povinný subjekt dosud nezaujal, a v souladu s § 2 odst. 4 zákona 

č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace dotazů na názor netýká.

4. V bodu 8 se informace také neposkytla, neboť se jedná o dotaz na budoucí 

rozhodnutí a o dotaz na názor. V souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., 

se povinnost poskytovat informace dotazů na budoucí rozhodnutí a dotazů na 

názor netýká.

5. Na základě shora uvedeného je tedy na místě, žádost o informace v této věci 

odmítnout podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministrovi zahraničních 

věcí do 15-ti dnů ode dne jeho doručení.

                                                                                     Mgr. Zuzana Štíchová

                                                                 ředitelka odboru komunikace a mluvčí MZV

Vážený pan

Jan Šinágl

Sodales Solonis z.s

IČO: 22848347

Ulice bratří Nejedlých 335

267 53 Žebrák
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