
 
 
 
 
 

Č.j.: UST-241-4/2009 
 

V Praze dne  9. prosince 2009 
Počet listů: 2 
 
 

 
Vážený pan 
Stanislav Penc 
nar. 28.2.1970 
bytem Staré hrady 53 
507 23 pošta Libáň  
 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací v elektronické podobě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím - rozhodnutí 

 
 

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) jako věcně příslušný orgán ve 
věci žadatele pana S. Pence, nar. 28. 2. 1970, bytem Staré hrady 53, o poskytnutí  informací  
z 26. jednání Rady Ústavu v elektronické podobě rozhodl, t a k t o :  
 

Žádosti se vyhovuje částečně. Informace se poskytnou s výjimkou omezení níže cit. 
obsahů stran: 

 
Plán činnosti Ústavu na rok 2010 – ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím odkazujeme na zveřejněnou informaci, kterou 
naleznete na internetových stránkách Ústavu  http://www.ustrcr.cz/cs/plan-cinnosti-ustavu. 
 
Informace o činnosti Ústavu – informace je zaslána v plném znění v elektronické podobě. 
 
Informace o činnosti Archivu  - informace je zaslána v omezeném rozsahu s výjimkou stran 
13 a 16. 

Odůvodnění:  
Neposkytnout informaci na str. 13 ve věci informací o vyřizování § 15 zákona 

č. 181/2007 Sb., bylo rozhodnuto na základě ustanovení § 11 odst. 2) písm. b) zákona 
č. 106/1999 Sb., z něhož vyplývá, že „Povinný subjekt informaci neposkytne pokud ji 
zveřejňuje na základě zvláštního zákona.“ Rada Ústavu má ve smyslu ustanovení § 9 
odst. 1) písm. i) v návaznosti na § 16 zákona č. 181/2007 Sb., sledovat a vyhodnocovat 
zabezpečení přístupu k dokumentům a archiváliím uložených v archivu a výsledky 
jednou ročně předkládat k projednání Senátu. Současně jsou členové Rady povinni 
zachovávat mlčenlivost o informacích tvořících obsah archiválie, u které Archiv 
odepřel nahlížení. V předmětné informaci byl ponechán metodický postup při 
vyřizování žádosti k ustanovení § 15.       
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Omezení poskytnout informace na str. 16 je provedeno v souladu s ust. § 11 
odst. 1) písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., z něhož vyplývá, že „Povinný subjekt může 
omezit poskytnutí informace pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům“.  

 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb., podat odvolání ve 
lhůtě stanovené zákonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Patrik Košický 
 ředitel Kanceláře Ústavu  
 
 


