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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 10. 9. 2021, kterou se domáháte:

„Jak informovala agentura Aktu.cz, dne 24.8.2021, byli přistiženi při jízdě 

automobilem pod vlivem alkoholu, dva vysoce postavení diplomaté České republiky 

s mezinárodním renomé v očích veřejnosti: Jana Hybášková, bývalá 

europoslankyně a velvyslankyně v Kuvajtu, Iráku, Namibii a Slovinsku, bývalá 

předsedkyně Evropské demokratické strany a zvláštní zmocněnkyně ministra 

zahraničí pro podporu Čechů do institucí EU a mezinárodních organizací. Druhou 

osobou byl její spolujezdec, bývalý velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík. Oba 

nadýchali 1,5 promile alkoholu. 

Ve vyspělých zemích, po takovémto flagrantním morálním selhání, takoví 

diplomaté končí, resp. sami, okamžitě s hanbou odstupují. Stali se pro další 

vykonávání své diplomatické práce nevěrohodnými, stejně jako by se stala země, 

která by tyto diplomaty nadále zaměstnávala v diplomacii, či jiné státní službě. 

Otázky:

1) Jsou oba diplomaté stále v pracovním poměru MZV ČR?

2) Pobírají plný plat?

3) Vlastní stále diplomatický pas?

4) Vykonávají stále plně svoji práci?

Připomínám i selhání velvyslankyně Hybáškové ve věci polní nemocnice v Basře 

v Iráku z roku 2003, kdy si přisvojovala pravomoci vlády, zcela v rozporu s prací 

diplomata. Podobně neslučitelně se chovala jako velvyslankyně ve Slovinsku, kde 

způsobila České republice další ostudu svými nediplomatickými aktivitami ve věci 

investic. Její soukromý život nemíním rozebírat, ale k představám o chování 

diplomata vyspělé, demokratické země, má daleko. Nebýt odchodu kvalitních 
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diplomatů-arabistů po roce 1989, těžko by paní Hybášková uspěla ve výběrovém 

řízení. 

Předpokládám, že v rámci Vašich pravomocí a společenské odpovědnosti, byli už 

oba diplomaté postaveni mimo službu a že věc skončí rozvázáním pracovního 

poměru, jako jediném možném a akceptovatelném řešení tohoto mezinárodního 

skandálu a další velké mezinárodní ostudy ČR? 

Nepochybuji, že budete mít podporu při Vašem konání i pana ministra zahraničí 

ČR Jakuba Kulhánka, který toto morální selhání obou diplomatů v médiích 

odsoudil. Slušní občané České republiky očekávají urychlené řešení. Věřte mi, že už 

mají dost skandálů, které se neřeší v rámci zákona a zdravého rozumu těmi, které 

si pro tuto práci platí. Jakou důvěru mohou budit lidé, potácející se opilí před 

kamerou a chovající se jako návštěvníci hospod v nejnižší cenové skupině, včetně 

dámy z nejvyšších diplomatických kruhů – viz video na odkazu níže? Alkohol není 

polehčující okolností. Často odhaluje skutečnou povahu a charakter člověka. 

Co by to asi vypovídalo o nadřízených, kteří by situaci neřešili a jaký signál by to 

vyslal široké veřejnosti, EU a světu - i o poměrech na MZV ČR? Připomínám, že 

Česká republika bude předsednickou zemí EU.“

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

rozhodlo o poskytnutí informací.

odpověď k otázce č. 1

Oba jmenovaní státní zaměstnanci jsou stále ve služebním poměru. Podle § 71 

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

„zákon o státní službě“), služební poměr skončí v případech stanovených zákonem o 

státní službě, neskončil-li smrtí státního zaměstnance nebo jeho prohlášením za 

mrtvého, popřípadě uplynutím doby, jde-li o služební poměr na dobu určitou. 

Konkrétní případy skončení služebního poměru jsou pak uvedeny v § 72 až 74 

zákona o státní službě a je třeba konstatovat, že v případě výše jmenovaných státních 

zaměstnanců žádný ze zákonem stanovených důvodů dosud naplněn nebyl. 

Podle § 48 odst. 1 zákona o státní službě se státní zaměstnanec zprostí výkonu služby 

na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný 

čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, a to až do skončení trestního 

stíhání. Orgán činný v trestním řízení by přitom měl o vydání usnesení o zahájení 

trestního stíhání vyrozumět služební orgán neprodleně. Služební orgán o této 

skutečnosti dosud informován nebyl.

Státní zaměstnanec se dále zprostí výkonu služby na návrh kárné komise, v případě, 

že proti němu bylo zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť 

závažného kárného provinění, pokud by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo 

řádný výkon služby nebo opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení, a to 

až do skončení kárného řízení, nepomine-li důvod, pro který byl státní zaměstnanec 

výkonu služby zproštěn, dříve. Podle § 96 odst. 4 písm. e) zákona o státní službě 

kárná komise zahájené řízení o kárném provinění ze zákona zastaví, jestliže byl kárně 



obviněný za týž skutek již pravomocně potrestán rozhodnutím soudu nebo správního 

orgánu. Zastavené kárné řízení již nelze znovu zahájit. K zahájení kárného řízení 

dává podnět služební orgán. Proto, aby bylo v budoucnu případně možné kárné 

řízení s dotčenými státními zaměstnanci zahájit a vést, vyčká služební orgán 

výsledku vyšetřování, resp. trestního či správního řízení v dotčené věci.

Dále je třeba doplnit, že zákonem stanovené důvody skončení služebního poměru 

jsou důvody objektivními, které nejsou nijak závislé na vůli služebního orgánu (byť 

v některých případech služební poměr skončí až vydáním rozhodnutí služebního 

orgánu, služební orgán je bez ohledu na své vlastní úvahy vždy povinen jej vydat).

odpověď k otázce č. 2

Oba státní zaměstnanci dosud pobírají plný plat. Podobně jako v případě skončení 

služebního poměru, i případy snížení platu jsou taxativně stanoveny zákonem o 

státní službě, v jiných případech není snížení přípustné. Případy, kdy je služební 

orgán povinen přistoupit ke snížení platu státního zaměstnance, jsou podle zákona o 

státní službě zproštění výkonu služby (§ 48), zařazení mimo výkon služby 

z organizačních důvodů (§ 62), dočasná neschopnost k výkonu služby (§ 128) a kárné 

opatření podle § 89 odst. 2 písm. b). I v tomto případě je třeba uvést, že k žádnému 

ze zákonem předvídaných případů dosud nedošlo. 

odpověď k otázce č. 3 a 4 

Z výše uvedených důvodů oba státní zaměstnanci nadále vykonávají službu v plném 

rozsahu a stále disponují diplomatickým pasem.

S pozdravem 

Vážený pan

Jan Šinágl

Sodales Solonis z.s
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