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Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“)
Vážení,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne
22. 6. 2020 Vaši žádost sp. zn. Zin 111/2020, v následujícím znění:
„prosím o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: žádám
o poskytnutí seznamu rozhodnutí Nejvyššího soudu v rozsahu spisové značky nebo čísla
jednacího a dne vyhlášení či vydání rozhodnutí, kterými bylo rozhodováno o návrzích na
přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního zařízení podle
§ 314m a § 314n trestního řádu. Tato žádost se vztahuje jen na ta výše specifikovaná
rozhodnutí, k jejichž vyhlášení či vydání došlo až po 31. 3. 2020. Děkuji“
K Vaší žádosti Vám povinný subjekt poskytuje následující seznam řízení podle § 314m
a § 314n zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (agenda „Pzo“ - přezkum příkazu
k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů
o telekomunikačním provozu), v nichž došlo k vydání rozhodnutí senáty Nejvyššího soudu
v období od 1. 4. 2020 do 6. 7. 2020:
-

Rozhodnutí ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 4 Pzo 9/2019
Rozhodnutí ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 4 Pzo 4/2020
Rozhodnutí ze dne 17. 6. 2020, sp. zn. 4 Pzo 3/2020
Rozhodnutí ze dne 17. 6. 2020, sp. zn. 4 Pzo 5/2020

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá konečná rozhodnutí v agendě „Pzo“
průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování
pseudonymizovaných kopií rozhodnutí. Rozhodnutí jsou takto zveřejňována s určitým
časovým odstupem poté, co jsou doručena dotčeným osobám a je vyhotovena jejich
pseudonymizovaná verze.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1
informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost
se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
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