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Vážený pane'-,

Ústav pro studium totalitních rezirnu (dále též "Ústav") obdržel dne 17. 8. 2015 Vaše
písemné podání ze dne 17. 8. 2015, v němž požadujete, ve smyslu zákona Č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lnfZ"),
poskytnutí následujících informací (citujeme):

1. Žádám o poskytnutí celého spisu s č.j. USTR 93/2013, včetně při/oh.

2. Žádám o poskytnutí celého spisu s čj. USTR 99-2/2014, včetně příloh, dále í spísu
s č.j. USTR 99/2014 čí USTR 99-1/2014, včetně při/oh, exístují-Ií uvedené spisy.
Podotýkám, že pojmem "celý spiš" má žadatel na myslí veškeré součásti

předmětného spisu, včetně interních spisových záznamů.

Ze všech úředních záznamů musí být patrné, kdo je jejich původcem. Ze všech
jednotlivých dokumentů musí být patrné, jakého dne vznikly, resp. jakého dne byly
Ústavu pro studíum totalitních režimů doručeny. Trvám na přímém poskytnutí
ínformací podle § 6 odst. 2 InfZ a žádám též o zveřejnění poskytnutých informací do
15 dnů od poskytnutí informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Upozorňuje

se, že správnost a úplnost všech poskytnutých informací může podléhat soudnímu čí

polícejnímu přezkumu, včetně výslechu svědků.

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

V první řadě je třeba konstatovat, že požadovanými informacemi již disponujete. Všechny
relevantní informace jste již obdržel v rámci rozhodnutí povinného subjektu ze dne 12. 8.
2015 (č. j. USTR 514-2/2015). Jelikož však ve své žádosti trváte na přímém poskytnutí
informací podle § 6 odst. 2 InfZ, nezbývá povinnému subjektu, než Vám požadované
dokumenty poskytnout ještě jednou. V příloze tedy najdete celý obsah spisů vedených pod
č.j., resp. sp. zn. USTR 93/2013 a USTR 99/2014, a to včetně příloh (příloha Č. 1 je
dokument č.j. USTR 93/2013, příloha Č. 2 je přílohou dokumentu č.j. USTR 93/2013, příloha

Č. 3 je dokument č.j. USTR 99-2/2014 a příloha Č. 4 je dokument č.j. USTR 99-1/2014.
Pokud byste snad měl pocit, že Vám povinný subjekt některé z požadovaných informací
neposkytl, vězte prosím, že žádnými dalšími informacemi, než přiloženými, povinný subjekt
nedisponuje. Vaše bezprecedentní výhružky na tomto faktu nemohou nic změnit.
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