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ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav"), jako povinný subjekt dle
ustanovení § 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
.Infž"), obdržel, dne 27. 1. 2014, žádost o poskytnutí
následujících informací:

a) celková výše odměny, která byla ze strany Ústavu schválena a odeslána dočasné
ředitelce Archivu bezpečnostních složek, paní Mgr. S. Ptáčníkové, za období od
26.4.2013;

b) právní jednání Ústavu, na jejímž základě byly odměny schváleny a odeslány výše
jmenované, včetně kopií referátníku z elektronické spisové služby s Č. j. a podpisem
statutáře Ústavu a dalšich zaměstnanců Ústavu, kteří participovali na schválení a
odeslání odměny;

c) odůvodnění odměny vyplývající z bodu a).

Ústav žádost posoudil. V první řadě Ústav upozorňuje žadatele, že v žádosti je uveden
mylný a zavádějící údaj. Ředitelka Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv"), paní
Mgr. Světlana Ptáčníková, 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)
InfZ, částečně zamítá. Požadovaná informace se neposkytne podle požadavku
uvedeného v části b) žádosti.

Odůvodnění

Informace týkající se právního jednání Ústavu, na jehož základě byly odměny schváleny a
odeslány, včetně kopií referátniku z elektronické spisové služby s Č. j. a podpisem
statutáře Ústavu a dalších zaměstnanců Ústavu, kteří participovali na schválení a odeslání
odměny, se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného
subjektu. Jedná se tedy o informaci, jejíž poskytnutí může povinný subjekt podle ust. § 11
odst. 1 písm. a) InfZ omezit.
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Poskytnutí informace
a) Celková výše odměny, která byla ze strany Ústavu schválena a odeslána ředitelce

Archivu bezpečnostních složek, paní Mgr. S. Ptáčníkové, za období od 26.4.2013
je 15 000,-- Kč.

c) Odměna byla udělena za nadstandardní pracovní výkon nad rámec pracovních
povinností, mj. s ohledem na stav, ve kterém se Archiv v době převzetí funkce
nacházel.

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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