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ROZHODNUTí

Ústáv pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav"), jako povinný subjekt dle
ustanovení § 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném řístu u k informacím (dále jen
"lnfZ"), obdržel, dne 28. 1. 2014, žádost o poskytnutí
následujících informací:

a) jména a příjmení osoby, která připravovala k podpisu dočasné ředitelce Ústavu pro
studium totalitních režimů (dále jen "Ústav"), Mgr. P. Foglové, rozhodnutí č.j. USTR
31/2014-2 ze dne 23.1.2014;

b) jméno a příjmení osoby z Rady Ústavu, které bude toto odvolání žadatele (rozuměj
odvolání proti rozhodnutí uvedené v písm. a) ze dne 28. 1. 2014) přiděleno

k vyřízení, a to včetně Č.j. z elektronické spisové služby.

Ústav žádost posoudil. V první řadě Ústav upozorňuje žadatele, že v žádosti je uveden
mylný a zavádějící údaj. Ředitelka Ústavu, paní Mgr. Pavla Foglová, je řádně zvolenou
ředitelkou, disponuje plným mandátem a legitimitou a nelze ji v žádném případě označovat

za dočasnou.

Dále se k žádosti Ústav vyjadřuje následovně.

Ústav v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto:

Žádost o poskytnutí informací se, s odkazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a
b) InfZ, částečně zamítá. Požadovaná informace se neposkytne podle požadavku

uvedeného v části b) žádostí.

Odůvodnění

Ústav má za to, že informace týkající se jména a příjmení osoby z Rady Ústavu, které
bude odvolání proti rozhodnutí Ústavu ze dne 23. 1. 2014, doručené Ústavu dne 28. 1.
2014, přiděleno k vyřízení, je novou informací, která vznikla při přípravě rozhodnutí
povinného subjektu podle ust. § 11 odst. 1 písm. b). Z tohoto důvodu lze poskytnutí
informace omezit.

Navíc má Ústav za to, že veškeré právní jednání při vyřizování odvolání se vztahuje
výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Jedná se tedy
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o informaci, jejíž poskytnutí může povinný subjekt, podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) InfZ,
omezit.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že předmětné odvolání bylo předáno Radě Ústavu jakožto
kolektivnímu odvolacímu orgánu 2. stupně dle litery InfZ a zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád.

K žádosti o poskytnutí informací uvedené v bodě a) Ústav žadateli sděluje, že neexistuje
žádné rozhodnutí č.j. USTR-31/2014-2 ze dne 23. 1. 2014, které je podepsáno paní Mgr.
Pavlou Foglovou, ředitelkou Ústavu. Rozhodnutí s výše uvedeným č.j. je podepsáno Ing.
Mgr. Michaelem Pelíškem, ředitelem kanceláře Ústavu. Jeho podpis je uveden nad
podpisovou doložkou, která je jasně čitelná a srozumitelná.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto
rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
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