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Věc: odpověď na stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona
Č. 106/1999 Sb.

Vážený pane

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav") jako povinný subjekt předložil Radě Ústavu
pro studium totalitních (dále jen "Rada Ústavu"), jako nadřízenému orgánu na základě ustanovení §
16a odst. 5 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), Vaši stížnost
na porušení ust. § 14 odst. 5 písm b) písm d) spočívající v nedodržení zákonem stanovených lhůt.

Rada Ústavu věc posoudila a konstatovala, že Ústav při vyřizování žádosti nedodržel zákonem
předepsané lhůty. V této souvislosti Rada Ústavu uložila Ústavu, aby se Ústav ve věcech InfZ striktně
řídil lhůtami uvedenými v InfZ a neaplikoval per analogiam ustanovení správního řádu.

Ve smyslu ust. § 16a odst. 6 písm b) Rada Ústavu na svém jednání dne 2. 7. 2013 rozhodla ve věci
takto:

Rada Ústavu přikázala Ústavu, aby předmětnou žádost vyřídil.

Ústav Vám proto s ohledem na rozhodnutí Rady Ústavu sděluje, že vedení Ústavu v současné době
stále jedná s Ministerstvem financí o rozpočtovém opatření, na něž se ve své žádosti, resp. stížnosti
odkazujete. Tato jednání nejsou ještě uzavřena. Ústav Váš požadavek posoudil a z výše uvedených
důvodů došel k závěru, že není povinen požadovanou informaci poskytnout, neboť se jedná o novou
informaci, která není v současné době ještě uzavřená a o které nebylo ještě definitivně rozhodnuto dle
ustanovení § 11 odst. 1 písmo b).

S ohledem na výše uvedené Ústav rozhodl tak, že se Vaše žádost odmítá a požadovaná informace
se neposkytne.

Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Dle
ustanovení § 16 odst. 1 se odvolání podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, tj. u Ústavu
pro studium totalitních režimů.

V této věci nicméně uvádíme, že se jedná o rozpočtové opatření původně spoctvajrci v přesunu
finančních prostředků ve výši 3.375 tis. Kč z rozpočtové položky 5169 .Nákup ostatních služeb" na
rozpočtové položky 5011, 5031, 5032 a 5342. Smyslem opatření bylo zvýšení rozpočtové položky
"Platy zaměstnanců v pracovním poměru" o 2 500 tis. Kč.

S pozdravem,
Michael Pelíšek

ředitel Kanceláře Ústavu


