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ROZHODNUTÍ   
o odmítnutí části 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 § 11 odst. 1 písm. a) InfZ a     

§ 20 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 

podané dne 13. 12. 2022, takto: 

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá. 

Odůvodnění: 

Výše uvedenou žádostí ze dne 13. 12. 2022 žadatel požaduje poskytnutí následujících 

informací: 

1. Je v platnosti Řád, kterým se stanoví pravidla pro přípravu a vyhlašování vnitřních 

předpisů v oboru působnosti Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (č.j.: USTR-

1162/2013)? 

2. Žádám o poskytnutí důvodové zprávy k novele organizačního řádu (podle čl.8, č.j. 

USTR- 1162/2013). 

3. Žádám o informaci o průběhu připomínkového řízení (podle čl.10, č.j. USTR- 

1162/2013) k novele organizačního řádu, zejména pak k následujícím bodům: 

a. Byla využita plná lhůta (patnáct dní), nebo jen zkrácená (pět dní)? 

b. Kolik připomínek bylo zpracováno? 

4. Z verifikovaných zápisů o jednání Rady Ústavu vyplývá, že na 8. zasedání dne 30. 

9.  2022 byla schválena změna organizační struktury Ústavu. Podle verifikovaného 

zápisu z 9. jednání Rady Ústavu dne 21. 10. 2022 schválení organizačního řádu Ústavu 

proběhlo per rollam. Kdy ke schválení organizačního řádu Radou Ústavu per rollam 

došlo?  

5. Kdy podepsal novelu organizačního řádu ředitel Ústavu? 

6. Kdy a jakým způsobem byla vyhlášena novela organizačního řádu? 

7. Jakým oznámením a kdy byli informováni o novele organizačního řádu zaměstnanci? 

8. Od kdy byla novela organizačního řádu dostupná zaměstnancům na intranetu ÚSTR? 

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, 

pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. 

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti (bod 2) žádá o poskytnutí dokumentů, které mají 
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charakter interního dokumentu, je ÚSTR oprávněn v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. 

a) InfZ poskytnutí těchto dokumentů odmítnout. 

Veškeré ostatní požadované informace ÚSTR žadateli poskytnul a doručil spolu s tímto 

rozhodnutím. 

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. 

 

  

                                                                   

 


