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V Hradci Králové dne 19. ledna 2015
Si 17/2015

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „InfZ“)

Vážený pane,
Krajský soud v Hradci Králové obdržel dne 4. 1. 2015 Vaši žádost o poskytnutí
informací dle InfZ, v níž žádáte „seznam všech spisových značek pravomocn
ukončených i b žících p ípad vaší institucí evidovaných, které byly/jsou ešeny pro
podez ení z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpov dností
spáchala/m la spáchat Ú ední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo
Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetn uvedení p esné právní
klasifikace trestného činu za který je uvedená ú ední osoba nebo insolvenční
správce stíhán nebo za který byl pravomocn odsouzen“.
K Vaší žádosti Vám nejprve obecn sd luji, že statistika trestních čin je zdejším
soudem vedena jen pro pravomocn skončené v ci, v nichž krajský soud rozhodoval
jako soud prvního stupn (agenda T), statistika trestních čin pro pravomocn
skončené v ci, v nichž krajský soud rozhodoval jako soud odvolací (agenda To) není
zdejším soudem samostatn vedena, ale je zahrnuta ve statistice vedené okresními
soudy.
Dále Vám sd luji, že statistika trestných čin spáchaného osobou dle § 127 (ú ední
osoba), § 128 (insolvenční správce a insolvenční ízení) dle zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník ve zn ní pozd jších p edpis , účinný od 1. 1. 2010, dále jen „tr. zák.“
není vedena.
I p estože statistika trestných čin (prvostup ová agenda T) spáchaného osobou dle
§ 127 a § 128 tr. zák. není vedena, byla provedena lustrace v pravomocné statistice
soudu dle postavení osob [pod hesly „pracovník ve ejné správy“, „obecní nebo
zájmová samospráva, „pracovník justice nebo státního zastupitelství“, „pracovník
ve ejné správy“, „ústavní činitel“ (vyhledávání pod heslem „insolvenční správce“
nelze zadat)], na základ takto provedené lustrace však nebyla žádná spisová
značka Krajského soudu v Hradci Králové v agend T (prvostup ová agenda)
nalezena. Povinný subjekt poté provedl ješt statistiku dle uloženého trestu zákazu
činnosti (vykonávat funkci v orgánu ve ejné moci) – na základ takto provedené
lustrace se poda ilo vyhledat 1 sp. zn. vyhovující Vašemu zadání:
- sp. zn. 4T 10/2012 (obž. správce konkurzní podstaty; zvláš závažný
pokračující zločin zpronev ry podle § 206 odst. 1, 4 písm. b), odst. 5 písm. a)
tr. zákoníku a § 116 tr. zákoníku).

S ohledem na výše uvedené, jakož i dále s ohledem na skutečnost, že krajský soud
nevede ani statistiku týkající se probíhajících ízení ve v ci trestného činu
spáchaného osobou dle § 127 a § 128 tr. zák. (agenda T i To), nelze Vámi
požadované informace v dané struktu e automatizovaným zp sobem z informačních
systém krajského soudu získat. Požadované informace lze vyhledat pouze na
základ manuálního zpracování, a to tím zp sobem, že každá jednotlivá spisová
značka v neskončených trestních v cech a v pravomocn skončených trestních
v cech (v agend T) by musela být „rozkliknuta“ a následn podrobena p ezkoumání
z hlediska p edm tu ízení a rozhodnutí. Takové zjišt ní a zaznamenání
požadovaných informací odpovídá p ibližn 3 minutám/jedna spisová značka. Čas
nezbytný k vyhledání a zpracování požadovaných informací povinným subjektem by
s ohledem na počet neskončených trestních ízení [aktuální počet od 1. 1. 2010
(účinnost tr. zák.) do 19. 1. 2015 činí u neskončených trestních ízení - 221 v cí a
počet pravomocn skončených trestních v cí (agenda T) činí – 279 v cí] znamenal
mimo ádn rozsáhlé vyhledání požadovaných informací, za n ž povinnému subjektu
p ísluší v souladu s § 17 odst. 3 InfZ úhrada (výše úhrady se ídí § 4 Instrukce
Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se
stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném p ístupu k informacím ve zn ní pozd jších p edpis , podle níž činí
výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem 200 Kč). Budete-li
na poskytnutí p edm tných informací trvat, je t eba s úhradou počítat.
S pozdravem
Mgr. Olga Mičanová v. r.
asistentka p edsedy
Krajského soudu v Hradci Králové
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