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ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů.Idále.jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt
dle ustanovení § 2 zákoriač. 106/19~9i Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
"lnfZ") obdržel dne 24. 9. 2014 žádost pana

(dále jen "žadatel"), o poskytnutí
informací týkajících se bývalé ředitelky Ustavu .

.... Ústavžádost posoudil a.v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto:

.. 'Žadosto poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, cituji:

1. V jaké celkové výši byte Pavle Foglové pro období od 1. května do 31. srpna 2014
vyplácena náhrada platu?

2. Bylo Mgr. Foglové poté, kdy podala svojí demísí na funkcí ředitelky Ústavu k 30.
dubnu 2014, v zákonné lhůtě nabídnuto jíné pracovní místo na Ústavu? Pokud ano,
jaké místo (místa) bylo (byla)' Mgr. Pavle Foglové ze strany Ústavu nabídnuto
(nabídnuta)? Pokud ano, přijala Mgr. Pavla Foglová nabízené místo?

3. Byla Mgr. Pevie Foglové kdykolív od 10. dubna 2013 do dne vyřízení této žádosti
Ústavem vyplacena jakákoliv odměna (jakékoliv odměny)? Pokud ano, v jaké
celkové výši? Pokud ano, kdo, o poskytnutí odměny (odměn) rozhodl (jméno,
přijmení, resp. název orgánu)?

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

Ad 1. Paní Foglové Ústav za období od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014 vyplatil náhradu platu
ve výši 319 556,- Kč (hrubý plat).

Ad 2. Požadovaná informace se dle názoru povinného subjektu vztahuje výlučně
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písm. a omezit. Ústav však může žadatele ubezpečit, že postupoval v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tzn., že zaměstnavatel navrhl, po jeho
vzdání se funkce, zaměstnanci změnu jeho dalšího pracovního zařazení

u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.
Zaměstnanec nabízená místa odmítl.

Ad 3. Paní Foglové nebyla v období od 10. 4. 2013 do dnešního dne vyplacena žádná
odměna.'

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
[podepsáno elektronicky]
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