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Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 9. června 2014 žádost o
poskytnutí informací podle zákona. č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), od žadate le pana

• jen "žadatel"), jej ímž předmětem

byly relevantní materiály, které má Archiv k dispozici, které se týkají soudního sporu, jehož
výsledkem je podání Nejvyššího soudu ČR k Ústavnímu soudu ČR ve věci zrušení některých

ustanovení archivního zákona. Archiv v této věci jako orgán prvního stupně místně a věcně

příslušný rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona Č . 106/1999 Sb., takto:

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Archiv dne 9. června 2014 obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999
Sb. Archiv se zabýval žádostí žadatele jak po obsahové, tak i po formální stránce.

V souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona Č. 106/1999 Sb., kdy povinný subjekt
neposkytne informaci o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, může Archiv
poskytnout z rozhodovací činnosti soudů pouze rozsudky. V anonymizované podobě tedy
Archiv postupuje žadateli pouze rozsudek Městského soudu v Praze, č .j . 66C 109/2011 - 187,
a rozsudek Vrchního soudu v Praze, č .j. 1 Co 2812012 - 202. Ostatní dokumenty, tj. usnesení
Nejvyššího soudu ČR, č.j . 30 Cdo 2951/2012 - 254, a usnesení Nejvyšš ího soudu ČR, č.j . 30
Cdo 295112012 - 262, nelze s odkazem na výše uvedené ustanovení poskytnout.



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení, a to nadřízenému

orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Světlana Ptáčníková

ředitelka Archivu bezpečnostních složek
(podepsáno elektronicky)


