
 

 

 
Žadatel de facto požaduje poskytnutí následujících informací: 
 

1. poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 7 A 123/2011 v bezvadně čitelné 
podobě; 

2. poskytnutí zvukových záznamů ze všech neveřejných, popř. i uzavřených jednání 
Rady Ústavu v době od 10. dubna 2013 do 24. září 2014; 

3. poskytnutí zvukového záznamu jednání „Komise pro výběr ředitele/ředitelky Ústavu 
pro studium totalitních režimů“. 

 
 
K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem. 
 
Ad 1. Požadovaný rozsudek Městského soudu v Praze poskytuje povinný subjekt žadateli 

v příloze. Podle § 8a a § 12 InfZ povinný subjekt provedl anonymizaci osobních údajů 
žalobce. 

 
Ad 2. Zvukové záznamy byly pořízeny pouze na některých neveřejných, resp. uzavřených 

jednáních (tedy ne na všech), a to vždy pouze pro potřeby sepsání zápisů z jednání. 
Po schválení zápisů Radou ÚSTR a jejich zveřejnění na webu ÚSTR došlo ke 
smazání audiozáznamů. Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace 
netýká mj. vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ se pro účely InfZ 
informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. Jelikož povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, 
nemůže ji žadateli poskytnout. 

 
Ad 3. Jednání „Komise pro výběr ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů“ 

dne 6. 3. 2014 bylo setkáním osob jmenovaných Radu ÚSTR (neplacená čestná 
funkce) s kandidáty na pozici ředitele ÚSTR, nikoliv tedy jednáním Rady ÚSTR. Dále 
se jednání zúčastnili členové Rady ÚSTR, přičemž do samotného jednání komise 
nijak nezasahovali. Povinný subjekt nedisponuje souhlasem zúčastněných osob 
s poskytnutím záznamu. Současně platí, že audiozáznam obsahuje projevy osobní 
povahy jak členů komise, tak uchazečů. Povinný subjekt má tedy za to, že 
s odkazem na § 11 odst. 2 písm. a) a § 8a InfZ nemůže požadovanou informaci 
v neupraveném znění poskytnout. Z tohoto důvodu a ostatně i v souladu s bodem 5 
žádosti povinný subjekt žadateli poskytuje v příloze záznam s odstraněním všech 
sekvencí, jejichž poskytnutí s ohledem na výše uvedené není možné. 


