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ROZHODNUTÍ   
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací  

 

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) jako povinný subjekt ve smyslu                    

§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 

zákona InfZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 

InfZ podanou dne 5. 11. 2022, takto: 

Žádost o poskytnutí informací se odmítá. 

Odůvodnění: 

Výše uvedenou žádostí žadatel požaduje poskytnutí: 

Ad 1.  

seznamu představitelů (prominentů) komunistického režimu ve státě ČSSR, jako 
seznamu osob, kterým bude v souvislosti se změnou zák. č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, projednávaného na 44. schůzi Poslanecké sněmovny, 
vydáváno Ústavem potvrzení o funkci. 
 
Ad 2. 

a) jakým procesním způsobem bude řešeno do uvedeného statusu doplňování u osob, 
které budou dodatečně oznámeny či zjištěny jako osoby, které podléhají tomuto 
procesu, zejména osoby, které se později dopustily zásadních trestních a morálních 
pochybení vůči chráněným zájmům občanů či státu a činů v takové souvislosti či je 
kryly, a to i v období po 17.11.1989, aby byla zaručena kontinuita pohledu z hlediska 
aplikace práva na tato nově zjištěná pochybení a zajištěno nezvýhodňování nikoho z 
uvedených osob v zájmu rovnosti před zákonem, a  

b) zda ve smyslu vystavení potvrzení o funkci všem těmto osobám bude takové 
vydáváno ve formě správního aktu formou rozhodnutí či soudního rozhodnutí, či jen 
pouze jako stanovisko ÚSTR a  

c) kdo bude nositelem plných nákladů na procesování napadených aktů (příslušná 
kapitola ministerstva, v rámci rozpočtu ÚSTR), nebo opravných podání či soudních 
sporů. 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 

názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ se 
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informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 

podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 

listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 

obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat 

pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k 

informacím reálně existujícím. 

Vzhledem k tomu, že v žádosti zmiňovaný zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění je stále v legislativním procesu a žadatel žádá o poskytnutí v současné době 

neexistující informace ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, je tímto splněn důvod pro odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 InfZ. 

S ohledem na výše uvedené rozhodl ÚSTR tak, že žádost o poskytnutí informací 

odmítl. 

 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 

InfZ ve spojení s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Odvolací lhůta činí na základě ustanovení 

§ 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí. 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                

 


