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Dotazy 29/09/2019: 
 

1) Kdo, v jaké funkci a pracovní pozici nese v ÚSTR a Radě ÚSTR odpovědnost za porušení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, spočívající v nesplnění 
zákonných lhůt v konkrétním případě vyřizování řádně podaného Odvolání proti vadnému, 
převážně spekulativně odůvodňovanému rozhodnutí ÚSTR (č.j. ÚSTR 672-2/2019) o 
odmítnutí části žádosti o informace, které bylo podáno s datem 9. srpna 2019 a doručeno na 
adresu ÚSTR jako povinného subjektu dle sdělení České pošty dne 15. srpna 2019. 
 

2) Z jakého důvodu ÚSTR a jeho Rada Ústavu nesplnili zákonnou povinnost, kterou jim ukládá 
zákon č. 106/1999 Sb., který stanoví, že v případě podaného Odvolání „Povinný subjekt 
předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení odvolání“ a „Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení 
odvolání povinným subjektem“. Podavatel Odvolání neobdržel rozhodnutí ani žádnou 
informaci ani ke dni 29. září 2019. 
 

3) Ke kterému datu ÚSTR postoupil podané Odvolání, jak mu to ukládá zákon, Radě ÚSTR? 
 

4) Jaké již byly učiněny kroky k tomu, aby zákonem vyžadované rozhodnutí o podaném Odvolání 
bylo učiněno a aby podavatel, byť po zákonem stanovené lhůtě, rozhodnutí, které vyžaduje 
zákon, obdržel? 

 
Odpovědi: 
 
Ad 1) 
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu bylo doručeno do ÚSTR dne 16. 8. 2019 a téhož dne 
zaevidováno. Dne 2. 9. 2019 bylo odvolání podle § 16 odst. 2 InfZ spolu se spisovým materiálem 
předáno nadřízenému orgánu, kterým je Rada ÚSTR. Rada ÚSTR má podle § 16 odst. 3 InfZ 
povinnost o odvolání rozhodnout do 15 dnů. Rada odvolání projednala na svém 9. jednání dne 17. 9. 
2019 a usnesla se na zamítnutí odvolání s tím, že text rozhodnutí bude schválen per rollam. Text 
rozhodnutí o odvolání byl Radou ÚSTR per rollam schválen dne 9. 10. 2019.  
 
Ad 2) 
ÚSTR jakožto povinný subjekt svou povinnost splnil a odvolání spolu se spisovým materiálem 
předložil nařízenému orgánu v zákonem stanovené lhůtě (poslední den patnáctidenní lhůty připadl na 
sobotu, odvolání bylo předáno v nejbližší pracovní den). Okolnosti nedodržení patnáctidenní lhůty pro 
rozhodnutí o odvolání jsou uvedeny výše.  
 
Ad 3) 
Jak je již uvedeno výše, povinný subjekt předal odvolání nařízenému orgánu dne 2. 9. 2019. 
 
Ad 4) 
Rada ÚSTR byla zaměstnanci ÚSTR několikrát upozorněna na lhůtu k rozhodnutí o odvolání. Rada 
ÚSTR však z povahy věci není orgánem s pevně danou pracovní dobou a její jednání nejsou 
permanentní. Rada ÚSTR se dne 9. 10. 2019 formou per rollam usnesla na znění rozhodnutí. 
Rozhodnutí Vám bylo vypraveno následující den.  
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Dotazy 10/11/2019: 
 

1) Kdo, v jaké funkci nese v ÚSTR v konkrétním případě podané žádosti o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29. září 2019 odpovědnost za porušení zákona č. 106/1999 
Sb. a zda jen z nedbalosti nebo i úmyslným jednáním zavinil, že ÚSTR porušil zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovenou zákonnou povinnost dle § 5 
odstavce třetího ukládající ÚSTR jako povinnému subjektu, že „Do 15 dnů od poskytnutí 
informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“ 
 

2) Kdo nese odpovědnost za to, že ÚSTR jako povinný subjekt porušuje v roce 2019 zákonnou 
povinnost stanovící „Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto 
informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup“ opakovaně, a kdo a v jaké funkci 
je přímým nadřízeným osob, které zákonnou povinnost v letošním roce opakovaně porušily. 

 
Odpovědi: 
 
Ad 1) 
Povinný subjekt žadateli sděluje, že za zveřejňování poskytnuté informace odpovídá referent, který 
žádost vyřídil. Jméno a funkce zaměstnance, který na žádost ze dne 29. 9. 2019 odpověděl, jsou 
v odpovědi uvedeny. Současně buďte ujištěn, že poskytnutá informace je již na webu ÚSTR 
zveřejněna. Opožděné zveřejnění informace nebylo způsobeno úmyslným jednáním. 
 
Ad 2) 
Povinný subjekt žadateli sděluje, že se jedná o stejnou osobu, která je uvedena v odpovědi na dotaz 
č. 1 (viz výše). Přímým nadřízeným této osoby je ředitel ÚSTR. 
 
 


