
   

                Praze dne 30. 12. 2020

                                                                                                              Č. j. 121720-15/2020-OK        

Věc: Částečné poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, doručenou Ministerstvu zahraničních věcí ČR (dále MZV) 

dne 14. 12. 2020, Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost 

posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací.

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.

Odpověď k bodu 1

Dle příslušného vnitřního předpisu MZV byla mimořádná vnitřní kontrola 

uskutečněná na Velvyslanectví ČR v Rabatu ve dnech 14. 10. 2019 až 17. 10. 2019 

ukončena. Není v kompetenci Generální inspekce a interního auditu MZV následně

komentovat výstupy z této kontroly.

Odpověď k bodu 2

Bývalý velvyslanec Slovinska v ČR pan Damjan Prelovšek kontrolní skupině, která 

mimořádnou vnitřní kontrolu na Velvyslanectví ČR v Rabatu prováděla, ani odboru 

Generální inspekce a internímu auditu MZV žádné důkazy nenabízel. Pokud pan 

Damjan Prelovšek nějakými relevantními důkazy disponuje, měl by je poskytnout 

orgánům ČR činným v trestním řízení.

Odpověď k bodu 3

Vyslání k výkonu služby v zahraničí Ing. Jany Chaloupkové bylo ukončeno podle § 67 

odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "ZSS"). V § 67 odst. 3 ZSS je stanoveno, že služební orgán může výkon služby 

v zahraničí ukončit i před uplynutím určené doby, tedy bez udání důvodů.

Odpověď k bodu 4

Střídání na pozicích vedoucích zastupitelských úřadů podléhá stupni utajení 

VYHRAZENÉ a je zpravidla realizováno ve standardních termínech dle kategorizace 

ZÚ. Personální odbor v tuto chvíli nemá bližší informace ohledně střídání VZÚ 

Rabat.

Odpověď k bodu 5

V souladu s ustanovením § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, 

funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo 

úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. 



Profesní životopisy paní Marcely Payard a paní Anny Kocurkové Vám byly  

poskytnuty dne 23.7.2020 spisem č.j. 118848-11/2020-OK. Diplomatickou praxi 

pana Jana Hladíka zasíláme v příloze.

Odpověď k bodu 7

V souladu s ustanovením § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, 

funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo 

úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. 

V této souvislosti poskytujeme v příloze profesní životopis pana Michaela Brtnického 
a zároveň doplňujeme, že pan Michael Brtnický na ZÚ Abú Dhabí mimo jiné 
zastával odpovědnou funkci zástupce vedoucího zastupitelského úřadu, který 
v nepřítomnosti VZÚ vede zastupitelský úřad. Zaměstnanci před výjezdem na 
zastupitelský úřad procházejí zaškolením, které může trvat až 6 měsíců.

Odpověď k bodu 9

Osobní věci paní J. Chaloupkové již byly přepraveny z Maroka do České republiky. 

MZV poukázalo paní J. Chaloupkové finanční příspěvek na úhradu jí vzniklých 

nákladů na přepravu osobních věcí na základě předložené fakturace. Paní J. 

Chaloupková informovala, že její osobní věci dorazily do ČR poškozené. Za poškození 

zásilky v průběhu přepravy nese odpovědnost sjednaný přepravce. MZV poskytlo 

paní J. Chaloupkové příspěvek na komerční pojištění přepravy a předpokládá, že 

poškození věcí při přepravě bude pojišťovnou nahrazeno v rámci pojistného plnění 

sjednaného smlouvou; MZV však není smluvní stranou této pojišťovací smlouvy.

V rozsahu bodů 6 a 8 MZV žádost částečně odmítlo rozhodnutím ze dne 30.12.2020 

č.j. 120720-16/2020-OK.

S pozdravem 

        Mgr. Zuzana Štíchová

ředitelka odboru komunikace a mluvčí MZV

Příloha k bodu 5

Mgr. Jan Hladík

2017-2017 diplomatická akademie (posluchač DA)

2017-2018 odbor komunitárního práva (právník)

2018-2018 odbor ekonomické diplomacie (referent ekonomických vztahů)

2018 - ZÚ Rabat (diplomat ZÚ)



Příloha k bodu 7

Mgr. Michael Brtnický, Ph.D

- vysokoškolské vzdělání směr politologie

2015 - 2016 odbor států Blízkého východu a severní Afriky (referent)

2016 – 2019 ZÚ Abú Dhabí (diplomat ZÚ) 

2019 - 2020 ZÚ Abú Dhabí (diplomat ZÚ - zástupce velvyslance)

2020 - ZÚ Rabat (diplomat ZÚ - zástupce velvyslance)

Vážený pan

Jan Šinágl

Sodales Solonis z.s
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