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Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, cítují:

a) Kdo se 11. jednání Rady Ústavu z řad jejích členů zúčastníl?

b) Zúčastníly se 11. jednánI Rady Ústavu í další osoby (kromě členů Rady Ústavu)?
Pokud ano, jaké (jméno a příjmení, funkce)?

c) Byly Radou Ústavu k projednávání jednotlívých bodů programu 11. jednání Rady
Ústavu přízvány í jíné osoby, ve smyslu třetí věty čl. 5.1 Jednacího řádu Rady
Ústavu? Pokud ano, k jakým konkrétním bodům programu byly jíné osoby přízvány,

a o jaké osoby se jednalo (jméno a příjmení, funkce)?
d) 11. jednání Rady Ústavu bylo na webových stránkách Ústavu několik dnů dopředu

oznámeno s následujícím nadpísem ,,11. jednání Rady ÚSTR (ÚSTR, 26. srpna
2014) - neveřejné". Z oznámení rovněž vyplývalo, že 11. jednání Rady Ústavu bylo
"navrženo jako neveřejné". Kdo je autorem citovaného nadpísu oznamujícího 11.
jednání Rady před jeho počátkemza neveřejné (jméno, příjmení, služební funkce)?
Kdo navrhl 11. jednání Rady Ústavu jako neveřejné (jméno, příjmení)?

e) Podle výpovědí svědků se konalo 11. jednání Rady Ústavu skutečně neveřejně, tj.
en bloc za vyloučení veřejností. Odpovídá skutečností, že se celé 11. jednání Rady
Ústavu konalo neveřejně?

f) Odpovídá skutečností, že se na počátku 11. jednání Rady Ústavu hlasovalo
o návrhu, zda se má celý zbytek jednání konat neveřejně?

g) Pokud odpověď na dotaz uvedený výše ad e) zní "ano", nebo odpověď na dotaz
uvedený výše ad f) zní "ano": Kdy a jakou formou se Rada Ústavu usnesla na tom,

Siwiecova 2
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 008274.322
Fax: +420222715738
E-mail: sekretariat@ustrcr.cz
www.ustrcr.cz



že celé její 11. jednání (resp. celý zbytek jednání, v případě hlasování o formě

jednání teprve na počátku 11. jednání) má probíhat neveřejně? Kdo příslušné

usnesení navrhl (jméno, příjmení)? Podle jakého právního ustanovení prohlásíla
Rada Ústavu celé toto jednání za neveřejné? Žádám o poskytnutí zápisu či
zéznemu, které potvrzuje usnesení Rady Ústavu o tom, že 11. jednání proběhne
neileřéjně. Ze:zápisu či záznamu má vyplývat informace, jak jednotliví členové
Rady Ústevu o návrhu realizovat 11. jednání (resp. celý zpytek jednání, v případě
hlesovéni o formě jednání na počátku 11. jednání) en bloc neveřejně čí uzavřenou

. iormou hlasovali. Nedisponuje-t; Ústav (ještě) zápisem, bUdiž žádaná informace
vyhledána z jiných informací, kferýmí Ústav dísponuje.

h) Jak již uvedeno výše, čl. 5.1 Jednacího řádu Rady Ústavu stanovuje, že "Rada
může •V jednotlivých konkrétních odůvodněných bodect: zvolít též formu
neveřejného jednání, případně uzavřeného jednání bez přítomnosti ředitele". Z
jakých jednotlivých konkrétních důvodů bylo celé 11. jednání· Rady Ústavu
nevrženo jako neveřejné?Z jakých jednotlivých konkrétních důvodů bylo projednání
všech ha 11.jednáníRadyÚstavu projednaných bodů nevrženo jeko neveřejné? Je
zdůvodnění uvedeno v zápise či záznamu o realízací tohoto jednání neveřejným
způsobem? Bylo zdůvodnění Radou Ústavu čí jinými činitel/Ústavu do dnešnlho
dne sděleno. veřejností?

j) Zádám o poskytnutí úplného programu 11. jednáni Rady Ustavu, který obsahuje
všechiJy projednané. body, a to ve zněnl a v pořadí, jak program byl na úvodu
jednání schválen.

k) Žádám o poskytnutí všech usnesení v úplném zněnl, která byla na 11. jednání
Rady Ústavu učiněna. Dále žádám o sdělení, jak dopadlo hlasováni o těchto
usnesenlch (kolik hlasů pro, proti a kolik osob se zdrieto),

K žádosti se se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

Ad a), b), c), d), e), f), g), h), j) a k)
Všechny žadatelem požadované informace se nalézají v zapise z 11. jednání Rady
Ústavu, který je zveřejněna na webu Ústavu http://www.ustrcr.czldata/pdf/rada/2014/zapis
jednani11-2014.pdf. Jelikož žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, nezbývá
povinnému subjektu nic než zápís z 11. jednání přiložil.

K dotazu uvedenému v bodě c), povinný subjekt dodává, že se osoby uvedené v zápisu
účastnili celého jednání, tzn., že byly přizvány ke všem bodům jednání.

K dotazům uvedeným v bodě d) žádosti, povinný subjekt dodává, že autorem citovaného
nadpisu je operátor informačních a komunikačních technologií, který tento text umístil na
web Ústavu. Jedná o řadového zaměstnance odboru informatiky a digitalizace, resp.
oddělení správy a vývoje informatiky. Není to osoba veřejně známá, proto má povinný
subjekt za to, že k poskytnutí jména potřebuje souhlas této osoby, kterým bohužel
nedisponuje.
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. - . K dotazu pod plsrruh) povinný slibjektžadatell Sděluje, že důvod, proč bylo 11, jednán]
Rady navrženo jako neveřejné, je-zmíněn v zápisu z 10. jednání, který je dostupný na
webu . Ústavu htlp://www.ustrcr:cz/dala/pdf/rada/2014/zapis-jednani10-2014.pdf.;a·ve

..kterém.je uvedeno: _"palšíjednání Rady Ůsievu se bude konat 26. srpna 2014 v 16:00.
hodin v budově Ústavu. Jednání bude z důvoduprojednávání osobních údajů neveřejné."

-

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
[podepsáno elektronicky]
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