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DOTAZ:  

Proč byla z webových stránek ÚSTRu stažena odpověď na otázku podanou dle z. 106/1999 Sb. ohledně 
Vědecké rady ÚSTRu a jejího rozhodnutí ve věci plagiátorství Ladislava Kudrny, která byla umístěna 
zde: https://www.ustrcr.cz/onas/uredni‐deska/poskytovani‐informaci‐dle‐zakona‐c‐1061999‐
sb/poskytovani‐informaci‐dle‐zakona‐c‐106‐1999‐sb? Jednalo se o žádost č.1/2022 s odpovědí a 
přílohami. Ostatní dotazy a odpovědi na stránkách zůstaly. 
 
POSKYTNUTÁ INFORMACE: 

Původní odpověď na žádost č. 1/2022 ve věci poskytnutí informací o údajném plagiátorství 
nového ředitele ÚSTR doc. PhDr. Ladislava Kudrny, Ph.D. jsme z webových stránek ÚSTR stáhli 
z důvodu předběžné opatrnosti. V této věci se totiž objevilo důvodné podezření z porušení 
InfZ, a to ustanovení § 8a odst. 1, které chrání informace týkající se projevů osobní povahy, 
osobnosti a soukromí fyzické osoby. 

Stejně tak vyvstalo podezření z porušení bezprostředně závazného Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „nařízení GDPR“) – viz i tzv. 

adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

V rámci odpovědi byly také zveřejněny záznamy z neveřejných, a dokonce klasifikovaných 
uzavřených zasedání Rady ÚSTR, které žadatel ve své žádosti ani nepožadoval – výslovně žádal 
o instrukce, usnesení či dokumenty Rady a jiné písemné dokumenty. Neveřejné části ústního 
jednání Rady ÚSTR, informace z personálního spisu doc. Kudrny a další poskytnutá data by 
totiž mohla spadat do zvláštní kategorie osobních údajů – například co se týče politických 
názorů, a to jak doc. Kudrny, tak i členů Rady ÚSTR, kteří vystupovali v rámci neveřejné části 
jednání Rady ÚSTR. 

Výše uvedená fakta vyvolávají podezření z porušení InfZ a porušení zásad ochrany osobních 
údajů, včetně zvláštní kategorie, zakotvených nařízením GDPR. 

Tato podezření prověříme a následně zpracujeme v souladu s InfZ řádnou odpověď, kterou 
zveřejníme na webových stránkách Ústavu. Tato odpověď bude relevantní s ohledem na 
položené dotazy, dodrží zásady ochrany osobních údajů a projevů osobní povahy a bude 
respektovat všechny podmínky stanovené právním řádem. 

  
  
  

 


