
   

          V Praze dne 19. 7. 2021

                                                                                                       Č. j.: 119158-10/2021-OK        

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ 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 § 8a 

odst. 2, dále s § 3 odst. 3 a § 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., ve věci 

žádosti p. Jana Šinágla, předsedy spolku Sodales Solonis (dále jen „žadatel“), 

doručené dne 7. 7. 2021, tak, že žádost se 

o d m í t á.

Odůvodnění:

Žadatel se opakovaně na MZV obrátil dne 7.7.2021 s žádostí o poskytnutí 

následujících informací:

„Vážená paní ředitelko, děkuji Vám za odpověď. Zřejmě jste opomněla přiložit 

přílohu s profesním životopisem Mgr. Evy Pavlovské? Očekával jsem podrobný. 

Nepředpokládám, že psycholožka MZV ČR nemá veden profesní životopis pouze 

slovy: "Mgr. Eva Pavlovská, vysokoškolské vzdělání, 2015 – dosud psycholog 

MZV"? V tak vysoce odpovědné a náročné funkci má veřejnost jistě plné právo 

vědět o veřejné osobě mnohem více:

1) kde a kdy vystudovala obor psychologie

2) kde je k přečtení její dizertační práce

3) kde, kdy a v jaké funkci vykonávala odbornou praxi

4) kolik kandidátů se na tuto zodpovědnou funkci přihlásilo do výběrového řízení a 

o seznam všech zájemců? Postačí mi pouze jména, kde tehdy byli zaměstnáni a v 

jakých funkcích.“

1. MZV žádost v bodu 1 odmítlo v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

kdy 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.
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Mgr. Eva Pavlovská splňuje vysokoškolským studiem v oboru psychologie 

podmínky stanovené pro pracovní zařazení na místo psycholožky MZV.

Profesní životopis Mgr. Evy Pavlovské spjatý s působením na MZV Vám byl 

poskytnut dne 28.6.2021 spisem č.j. 118158-6/2021.

2. MZV žádost v bodu 2 odmítlo, neboť mu zákon neukládá takové informace 

shromažďovat a uchovávat a proto s nimi nijak nedisponuje. Jedná se tedy o 

reálně neexistující informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

3. MZV žádost v bodu 3 odmítlo v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 

neboť 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. 

4. MZV žádost v bodu 4 odmítlo v souladu s § 11 odst. 1) písm. a), neboť se 

požadovaná informace vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním 

předpisům povinného subjektu. 

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

odmítnout podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a odst. 2, dále s § 3 odst. 3 a § 11 

odst. 1) písm. a) zákona č. 106/1999 Sb

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.

                                                                                     

Vážený pan

Jan Šinágl

Sodales Solonis z.s
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