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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 (dále zákon č. 106/1999 Sb.), doručenou Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR (dále MZV) dne 21. 9. 2021, kterou se domáháte:

1) Jsou sklady alkoholu běžné na ambasádách České republiky?

2) Je dr. Jana Chaloupková stále zaměstnankyní MZV ČR?

3) Budou dr. Jana Chaloupková a pan Damjan Prelovšek, jako druhá strana, 

vyslechnutí vyšetřujícími orgány, ať už inspekcí MZV ČR, PČR, či dalšími, 

v rámci objektivního, nezávislého vyšetřování případu na Velvyslanectví ČR 

v Maroku? 

K tématu alkoholu připojuji odkaz: NWC

https://www.lidovky.cz/svet/afghanistan-taliban-nasel-alkohol-

becherovkakancelar.A210914_181405_ln_zahranici_kov?utm_source=Maileon&ut

m_medium=email&utm_campaign=mix_ln-56623+20210915-160002

Chápu, že pro recepce je třeba mít na velvyslanectvích zásobu alkoholu, ale 

v takovém množství, navíc tvrdého alkoholu, jistě neslouží dobré pověsti ČR, navíc 

v zemi, kde je konzumace alkoholu zakázaná. Naší zemi to rozhodně dobrou pověst 

ve světě neposílí. Věřím, že v rámci Vašich pravomocí podniknete potřebné kroky, 

resp. vyzvete ke konání odpovědné osoby na MZV ČR a ze zákona odpovědné 

vyšetřující orgány.

Jako podklad pro Vaši práci připojuji dva aktuální odkazy níže. Jistě Vás jako 

nejvýše odpovědného úředníka za personální politiku MZV ČR zaujmou. Je smutné, 

že pan ministr Kulhánek na tento dopis mezinárodně respektované organizace 

dodnes neodpověděl? S ředitelem NWC panem Markem Wothem se známe roky.

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11578-nwc-national-whistelblower-

center-pise-ministru-zahranici-cr-jakubu-kulhankovi.html

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



https://www.sinagl.cz/eenglish-articles/11577-nwc-national-whistelblower-

center-writes-to-the-minister-of-foreign-affairs-of-the-czech-republic-

kulhanek.html

V srpnu tohoto roku jsem se setkal s bývalým velvyslancem Slovinska v ČR panem 

Damjanem Prelovšekem. Důkazy, které má, byste jistě uvítal, včetně 

nezpochybnitelných důkazů vyšetřovacích orgánů Královské policie Maroka. Uvítal 

by schůzku s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem, s Vámi i dalšími 

odpovědnými osobami a představiteli vyšetřujících orgánů. Dosud mu nebyla 

nikým nabídnuta? Pro dobré jméno ČR vykonal pan Prelovšek množství 

obdivuhodné a záslužné práce, i ve spolupráci s dr. Janou Chaloupkovou. Je i 

nadále připraven naší zemi pomáhat i přes dosavadní negativní zkušenosti 

s představiteli ČR a jejích bezpečnostních institucí. 

Komunikoval jsem písemně i osobně s představiteli Sněmovny a Senátu, mající 

v gesci problematiku bezpečnosti zemí EU a Schengenského prostoru. Ve věci jsem 

osobně informoval i některé české poslance a europoslance, kteří slíbili se věcí 

zabývat. Informoval jsem i ambasády západních zemí a jejich představitele v ČR, 

písemně i osobně. Ještě je čas zabránit mezinárodnímu skandálu, kdy je v reálném 

ohrožení bezpečnost zemí EU, tedy i bezpečnost ČR, zvláště v dnešní vypjaté 

mezinárodní situaci. 

Dovolím si Vám proto nabídnout osobní schůzku a sdělit Vám další informace. 

Umožní Vám plně využít Vašich pravomocí a v rámci Vaší osobní odpovědnosti 

konat tak, jak povinuje zákon státní tajemníky v rámci jejich nezávislosti, zájmů ČR 

a společných zájmů zemí EU. 

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

rozhodlo o poskytnutí informací.

odpověď k bodu 1

Sklady s výrobky určeným k reprezentaci země v daném regionu, tzv. represklady,

patří ke standardní výbavě českých zastupitelských úřadů. Vždy je třeba přihlédnout 

k místním kulturním poměrům a v tomto duchu sklad zásobovat jak vhodnými 

upomínkovými předměty, tak i potravinářskými výrobky a alkoholem. Tyto jsou poté 

využívány při společenských akcích, kde jsou často prezentovány tradiční české 

pokrmy či alkohol. Produkty mohou být předány i formou daru diplomatům třetích 

států. V zemích, kde je konzumace alkoholu z náboženských důvodů zakázána, 

nebrání jeho podávání na akcích pořádaných v rámci zastupitelského úřadu a na jeho 

půdě. 

odpověď k bodu 2

Ing. Jana Chaloupková Ph.D je zaměstnankyní MZV.



odpověď k bodu 3

MZV poskytnutí informace v rozsahu bodu 3 odmítlo. 

V podrobnostech Vás odkazujeme na rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

čj. 129476-7/2021-OK, které zasíláme souběžně s tímto vyjádřením.

S pozdravem 

Vážený pan

Jan Šinágl

Sodales Solonis z.s

IČO: 22848347
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