
   

V Praze dne  4. 10. 2021

                                                                                             Č.j. 129476-7/2021-OK   

     

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI

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

ustanovení § 15 a ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci

žádosti 

p. Jana Šinágla, předsedy Sodales Solonis z.s. trvale bytem (dále jen „žadatel“), ze 

dne 21.9.2021, kterou je požadováno poskytnutí informací:  

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&utm_mediu

m=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

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 
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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.,

tak, že žádost se 

částečně odmítá v rozsahu bodu 3.

Odůvodnění

1. Žadatel se v bodu 3 obrátil na MZV s dotazem, zda budou Ing. Jana Chaloupková

Ph.D a pan Damjan Prelovšek, vyslechnutí vyšetřujícími orgány, ať už inspekcí 

MZV ČR, PČR, či dalšími, v rámci objektivního, nezávislého vyšetřování případu 

na Velvyslanectví ČR v Maroku. 

2. MZV v rozsahu bodu 3 žádost odmítlo, neboť v okamžiku podání žádosti nebylo 

o výslechu rozhodnuto, jedná se tudíž o dotaz na budoucí rozhodnutí. V souladu 

s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace dotazů na 

budoucí rozhodnutí netýká. MZV doplňuje, že není povinným subjektem co se 

týče dotazu směřujícího na Policii ČR a další vyšetřující orgány stojící mimo 

MZV.

3. S ohledem na výše uvedené tak MZV žadateli poskytlo část požadovaných 

informací ve svém dokumentu č.j. 129476-6/2021-OK ze dne 4.10.2021 a ve 

zbytku žadatelovu žádost odmítlo dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona 

č. 106/1999 Sb.
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Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 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
IČO: 22848347
Ulice bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák
ID DS: u2zs3bk
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