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Vážený pane_,

Ústav pro studium totalitnich režimů (dále jen "Ústav"), jako povinný subjekt dle ustanovení
§ 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "lnfZ"), obdržel
prostřednictvím Rady Ústavu, dne 8. 4. 2014, žádost Mgr. Mgr. Ing.
(dále jen "žadatel") o poskytnutí následujících informací, cituji:

a) na kterém zasedání Rady Ústavu bylo rozhodnuto, že žádost žadatele ze dne
28.3.2014 je pod písm. a) nesrozumitelná

. b) jaký byl výsledek hlasování Rady Ústavu dle čl. 5 Statutu Rady Ústavu při přijímání
usnesení o tom, že žádost žadatele ze dne 28. 3. 2014 je pod písm. a)
nesrozumitelná,

c) zda byla vedena rozprava dle čl. 5 Statutu Rady Ústavu o tom, že žádost žadatele ze
dne 28. 3. 2014 je pod písm. a) nesrozumitelná,

d) proč není opětovně dopis Rady Ústavu ze dne 3. 4. 2014, č.]. USTR 2-56/2014
podepsán její předsedkyní.

Dále žadatel požaduje poskytnutí jména a příjmení osoby z Rady Ústavu, které byla žádost
přidělena k vyřízení, včetně č.], z elektronické spisové služby.

Ústav žádost posoudil a žadateli tímto se k jednotlivým bodům vyjadřuje následujícím
způsobem.

a) Nebylo rozhodnuto na žádném zasedání, žádost vyřizuje kancelář Ústavu.
b) Hlasování se nekonalo, viz odpověď uvedená pod písm. a).
c) Rozprava se nevedla, viz odpověď uvedená pod písm. a).
d) Ústav má za to, že požadované informace se podle InfZ neposkytují, neboť podle

ust. § 2 odst 4 InfZ "povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací". Žadateli nicméně sděluje, že
neexistuje žádný předpis, který by podpis předsedkyně vyžadoval.

Dále Ústav žadateli sděluje, že žádost vyřizuje kancelář Ústavu, za spisovou administraci
s rozhodnutím spojenou odpovídá oddělení agendy Rady a ředitele Ústavu.

Na závěr si Vám Ústav dovoluje pogratulovat k tomu, že Vaše žádost, na základě které
Ústav poskytuje výše uvedené informace, je jubilejní 25. žádostí, kterou Ústav v roce 2014
obdržel.
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