
   

                Praze dne 28. 7. 2021

                                                                                                              Č. j. 119158-16/2021-OK        

Věc: 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. 7. 2021, kterou se domáháte:

1) Kdo v současnosti vykonává funkci velvyslance ČR v Rabatu, kdy jméno 
dosavadního velvyslance Viktora Lorence z webových stránek 
velvyslanectví už není k nalezení? Jaké jsou důvody? Chystá se jmenování 
nového velvyslance?

2) Proč není na webových stránkách MZV ČR zveřejněn podrobný odborný 
životopis jeho psycholožky Mgr. Evy Pavlovské? Profesní životopis by měl 
být trvale k dispozici veřejnosti na webových stránkách MZV ČR po dobu 
jejího působení, tak jako je tomu u jiných osob zaměstnaných na MZV ČR ve 
vysokých funkcích jako diplomaté apod. 

Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a 

rozhodlo o poskytnutí informací.

odpověď k bodu 1

ZÚ Rabat je v této chvíli veden chargé d´affaires a.i.  Příjezd nového mimořádného a 

zplnomocněného velvyslance akreditovaného pro Marocké království a 

Mauritánskou islámskou republiku do Rabatu je plánován na první polovinu měsíce 

srpna 2021.

odpověď k bodu 2

V rozsahu bodu 2, ve kterém se domáháte informace, proč není na webových 

stránkách MZV ČR zveřejněn podrobný odborný životopis psycholožky Mgr. Evy 

Pavlovské, MZV žádost odmítlo dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 2 odst. 

4 zákona č. 106/1999 Sb. 

Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Odbor komunikace 

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

tel.: +420 224 182 426

www.mzv.cz

Bc. Eva Davidová
pověřena řízením



V podrobnostech Vás odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

čj. 119158-17/2021-OK, které zasíláme souběžně s tímto vyjádřením.

S pozdravem 

Vážený pan

Jan Šinágl

Sodales Solonis z.s

IČO: 22848347

Ulice bratří Nejedlých 335

267 53 Žebrák

ID DS: u2zs3bk


		2021-07-29T15:13:56+0200
	Praha


	



