
  
 
 

DOTAZ: 

 
„Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Můj dotaz se týká zápisů Rady ÚSTR: 
1) Proč stále nebyl zveřejněn zápis z 5. jednání Rady ÚSTR, když jeho verifikace měla 
proběhnout na zasedání 6.? 
2) Nebyl snad zápis schválen? 
3) Na jaké úrovni leží odpovědnost za nezveřejnění tedy již případně schváleného zápisu z 5. 
zasedání rady po téměř již dvou měsících? 
4) Proč nebyl projednávána verifikace zápisu z 6. zasedání Rady na jejím 7. zasedání? Jaké jsou 
konkrétní důvody pro neprojednání verifikace tohoto zápisu na dalším zasedání, které probíhá 
za téměř další měsíc? 
5) Na jaké úrovni případně leží odpovědnost za neprojednání verifikace v případě, že došlo k 
pochybení a verifikace nebyla projednána pouze omylem? 
6) Jaká opatření ÚSTR má, aby zápisy byly zveřejňovány bez zbytečných průtahů a rovněž bez 
zbytečných průtahů probíhala jejich verifikace? 
Odpověď byla zaznamenaná jako žádost č. 210-1/2022 a byla dostupná na následující 
adrese: https://www.ustrcr.cz/o-nas/uredni-deska/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-
1061999-sb/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-
sb/?fbclid=IwAR2Cd0B4NNH0WS0uAwBs6xKKgLjlcAQB3_6-r9jKRyzUqHkdRQZLqaCBR7c“ 
 
POSKYTNUTÁ INFORMACE: 
 
Zápisy z 5. a 6. jednání Rady ÚSTR jsou zveřejněny na: https://www.ustrcr.cz/o-
nas/organizacni-struktura/rada-ustavu/jednani-rady-ustavu/. Zápis z 5. zasedání Rady byl 
řádně projednán a verifikován s tím, že členové Rady využili svého práva dle čl. 7 odst. 5 
platného Jednacího řádu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Jednací řád“) 
zaslat své připomínky a vyjádření k předloženému zápisu.  
Jak vyplývá z čl. 7 odst. 6 Jednacího řádu, je zápis schvalován zpravidla na následujícím jednání 
Rady. Rada svým hlasováním rozhodla, že zápis z 5. jednání schválí na svém 7. jednání, což 
také učinila. Zápis z 5. jednání je v současné době řádně zveřejněn na webových stránkách 
ÚSTR a stejně tak zápis z 6. jednání Rady ÚSTR.  
ÚSTR zajišťuje i činnost sekretariátu Rady ÚSTR, a to způsobem, který je v souladu se 
zákonem i Jednacím řádem Rady ÚSTR. S ohledem na to, že je dbáno na kvalitu výstupů a 
jejich přesnost, je otázka zbytečnosti průtahů irelevantní, neboť se v daném případě o žádný 
verifikovatelný zbytečný průtah z podstaty věci nejedná. 
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