
Praha, 12. 8. 2015
č.], USTR 514-2/2015
Počet listů: 3
Počet příloh: 4

ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů (dále též "Ústav") jako povinný subjekt dle ustanovení
§ 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dále jen "lnfZ") zaevidoval
dne 29. 7. 2015 žádost pana

(dále jen "žadatel") ze dne 27.
o poskytnutí informací uvedených níže pod body Č. 1 - 8 žádosti.

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

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, citujeme:

1. Z jakých neveřejných, resp. uzavřených jednání Rady Ústavu byly Ústavem v době

od 10. dubna 2013 do 24. září 2014 pořízeny zvukové záznamy? Žádám o uvedení
přesné datace.

2. Kdy došlo ke smazání zvukových záznamů pořízených Ústavem z neveřejných, resp.
uzavřených jednání Rady Ústavu, která se konala v době od 10. dubna 2013 do
24. září 2014? Žádám o uvedení přesné datace smazání v případě každého
jednotlivého zvukového záznamu.

3. Disponoval Ústav kdykoliv v minulosti protokolním či jiným registračním záznamem
týkajícím se úkonu smazání zvukových záznamů z jednání Rady Ústavu?

4. Disponuje Ústav ke dni doručení této žádosti protokolním či jiným regístračním

záznamem týkajícím se úkonu smazání zvukových záznamů z jednání Rady Ústavu?
Pokud ano, žádám o poskytnutí všech příslušných protokolních či jiných
registračních záznamů.

5. Nacházely se Ústavem pořízené zvukové záznamy z jednání Rady Ústavu z doby od
10. dubna 2013 do 24. září 2014 kdykoliv v majetku ČR-Ústav pro studium totalitních
režimů?

Siwiecova 2
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 008 274, 322
Fax: +420 222 715 738
E-mail: sekretariat@ustrcr.cz
WINW.ustrcr.cz



6. Byly Ústavem pořízené zvukové záznamy z jednání Rady Ústavu z doby od
10. dubna 2013 do 24. září 2014 kdykolív součástí spísovny organízační složky státu
Ústav pro studíum totalitních režímů?

7. Byly Ústavem kdykoliv předány Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv'?
zvukové záznamy z jednání Rady Ústavu, pořízené v době od 10. dubna 2013 do
24. září 2014?

8. Pokud odpověďna výše uvedený dotaz sub 7. zní "ano":
a. Kdy se tak stalo a na jakých jednáních Rady Ústavu byly Archívu předané

zvukové záznamy pořízeny (přesné datum, popř. specifikace, zda se jedná
o veřejnou, neveřejnou či uzavřenou část jednání)?

b. Bylo předání zvukových záznamů protokolováno čí jíným způsobem Ústavem
regístrováno? Pokud ano, žádám o poskytnutí všech příslušných

protokolníchlregistračních záznamů.

c. Nachází se předané zvukové záznamy v majetku ČR-Ústav pro studium
totalitních režímů? Pokud nikoliv, kdo je vlastníkem zvukových záznamů?

d. Jaký pracovník Ústavu (jací pracovníci) byl (bylI) od 10. dubna 2013
zodpovědný (zodpovědní) za předání Ústavem pořízených zvukových
záznamů Archivu (jméno, přijmení, služební zařazení)?

e. Jaký pracovník Ústavu (jací pracovníci), resp. jaký představitel (jací
představitelé) Ústavu či jednoho z jeho orgánů byl (byli) od 10. dubna 2013
zodpovědný (zodpovědní) za dodržování čl. 5 odst. 14 Jednacího řádu Rady
Ústavu (jméno, přijmení, služební zařazení)?

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícim způsobem.

Ad 1. Zvukové záznamy byly pořízeny ze všech veřejných jednání Rady Ústavu. Dále byly
pořízeny záznamy z některých neveřejných a uzavřených jednání Rady Ústavu.
S jistotou lze tvrdit, že jednání (bez ohledu na jejich charakter), jejichž záznam je
zveřejněn na webu Ústavu na adrese hUp:/lwww.ustrcr.czlcs/rada-ustavu. byla
nahrávána. Jak již byl žadatel informován "Zvukové záznamy byly pořízenypouze 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 jejích zveřejnění na webu ÚSTR došlo ke smazání audiozáznamů." Informací
o tom, která konkrétní jednání byla nahrávána a která nikoliv, povinný subjekt
bohužel nedisponuje.

Ad 2. Jak již vyplývá z odpovědi na dotaz Č. 1 výše, povinný subjekt žadateli sděluje, že ke
smazání došlo někdy v době po schválení (verifikaci) zápisu z jednání Rady Ústavu
Radou Ústavu. Přesnými informacemi povinný subjekt bohužel nedisponuje.

Ad 3. S ohledem na výše uvedené se žadateli sděluje, že odpověď je ne.

Ad 4. S ohledem na výše uvedené se žadateli sděluje, že odpověď je ne.

Ad 5. S ohledem na právní úpravu hospodaření s majetkem státu je odpověď na žadatelem
uvedený dotaz ne.

Ad 6. Odpověď je ne.

Ad 7. Odpověď je ano.
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Ad 8.
a) Dne 19. 12. 2013 byly Ústavem předány Archivu zvukové záznamy z 2. až 14.

jednání Rady Ústavu za rok 2013, a to z 2. jednání dne 22. 1. 2013, z 3. jednání dne
19. 2. 2013, z 4. jednání dne 13. 3. 2013, z 5. jednání dne 26. 3. 2013, z 6. jednání
dne 10. 4. 2013, z 7. jednání dne 25. 4. 2013, z 8. jednání dne 15. 5. 2013,
z 9. jednání 5. 6. 2013, z 10. jednání dne 2. 7. 2013, z 11. jednání dne 24. 9. 2013,
z 12. jednání dne 29.10. 2013, z 13. jednání dne 27.11.2013, z 14. jednání dne 18.
12. 2013. Dne 9. 1. 2015 byly předány zvukové záznamy z veřejných jednání Rady
Ústavu za rok 2014, a to z 2. až. 4. jednání, z 6. jednání, z 8. až 9. jednání, z 12. až
16. jednání; z 2. jednání dne 22. 1.2014, z 3. jednání dne 12. 2. 2014, z 4. jednání
dne 21.3.2014, z 6. jednání dne 16. 4. 2014, z 8. jednání dne 29.5.2014, z 9.
jednání dne 3. 7. 2014, z 12. jednání dne 24. 9. 2014, z 13. jednání 22. 10. 2014,
z 14. jednání dne 12. 11. 2014, z 15. jednání dne 25.11.2014, z 16. jednání dne
16.12.2014.

b) Za rok 2013 byly zvukové záznamy předány dne 19. 12. 2013 dopisem č.j. USTR
93/2013 - přílohy Č. 1 a 2. Za rok 2014 byly zvukové záznamy předány dne 9. 1.
2015 dopisem č.j. USTR 99-2/2014 - přílohy Č. 3 a 4.

c) Zvukové záznamy se nenachází ve vlastnictví Ústavu, jsou uloženy v Archivu
bezpečnostních složek. Záznamy jsou ve vlastnictví České republiky.

d) Z dokumentů poskytnutých v příloze vyplývá, že za předání zvukových záznamů

Archivu byly odpovědny Lucie Včeláková a Jana Klímová, obě zařazené v oddělení

agendy Rady Ústavu a ředitele Ústavu.
e) Přestože má povinný subjekt za to, že žadatel se dotazuje na názor povinného

subjektu, přičemž povinnost poskytovat informace se podle § 2 odst. 4 InfZ netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, žadateli sděluje,
že čl. 5 odst. 14 jednacího řádu Rady Ústavu zní: "Úvodní slovo kjednotlivým bodům
programu jednání přednáší předkladatel". Zajištění dodržování tohoto ustanovení je
tedy v kompetenci člena Rady Ústavu, který řídí jednání Rady Ústavu.

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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Ústav pro studium totalitních režimů
Sekretariát ředitele

Praha 19. prosince 2013

Čj . : USTR 93/2013
Počet listů : I

P ředán í zvukových záznamů z jednání Rady ÚSTR za rok 2013

dle Jednacího řádu rady Ústavu pro studium tota litních režimů z č l. 5 bod 14 ze dne 3. ledn a
20 \3

12 x CD záznam z 3. - 14. jednání Rady ÚSTR (viz kopie sběrného archu)

Předala:

Lucie Včelákov

ÚSTR

j
UMeno listů : ";j:-:;;;:;;r"'" r:
Skartační znak: "'?" ;z;P}"ez:.-.
Rok skartace: ..... .. ....•.....1..;_
Sv"az.ek; --_ - .......

Převzala :

Mgr . Světlana Ptáčníková

ředitelka ABS



Sběrný archk čj .

Poř. Došlo
ěís, dne

I

O d e s I l a t e l

..t t;. I V ,t{J /...r
.zblh CtUV /: j( ?ÍI(tCl,1t /

CJ .
odesilatele

P oč e t

P oz n ámk a

l i st ů př il o h

. I,

lo

ot.r: ~ Á) ~!:>

~~ l: /(zI"/UC;1 '-t' /'
4rrv M?-t'..?,

PX4 CtMv cl. /(zcltltl1 t / /
. F CP . V.úJ lob

,ttf':t-ua #(..f tJ. /<ÍtJl«q~ f /

/ . ~~ \fl. .e-e' -15:.

b.!M~ -4'1 í(J~(c/te/

tl:'9. lY. .t:-o / ,.$,.

thr fe-aq t4ú /)': / (zd..rq ~/ <

I ",(.f"?1. TJ '7V1'-?

tťtj~J1tJ C(.t-/ 4'J. j(Zt1/tf c1 l( /

--------_l.----

MV e, skl. 1



ji@! 1ústav pro studium
': totalitních režimu

Praha, 9. ledna 2015

Č . j .: USTR 99-2/2014
Počet li stů : 1
P ří loha : 1/1

Předání zvukových záznamů z jednání Rady ÚSTR za rok 2014

Dle Jednacího řádu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů , čl. 5 bod 14 z 3. ledna
2013, respektive čl. 5 bod 14 z 16. dubna 2014, Vám předávám :

11x CD - záznam z veřejných jednání Rady ÚSTR v roce 2014 (viz kopíe sběrného archu)

Předa la :

Mgr. Jana Klimová
Oddělení agendy Rady a ředitele ÚSTR

Převzala :

Mgr. Světlana Ptáčníková

ředite lka ABS

Siwiecova 2
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 008274,322
Fax: +420 222715 738
g-man sekretanat@ustrcr.cz
www.ustrcr.cz
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