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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“)

Vážená paní T.,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne
26. 6. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 117/2020, v následujícím znění:
„Vážení,
ráda bych Vás dle zákona č. 106/1999 Sb. požádala o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1510/2019 vydaného dne 28.5.2020.
Závěrem sděluji, že s nutností anonymizace jsem srozuměna a požaduji zaslání
informací (rozhodnutí) v anonymizované podobě na mou e-mailovou adresu.“
Povinný subjekt Vám požadované rozhodnutí zasílá v pseudonymizované podobě
v příloze tohoto sdělení. Vámi požadované rozhodnutí již je volně dostupné i v databázi
anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových
stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání spisové značky do webového
formuláře. Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/14D8DEF8D7827C12C125859E004D55
DF?openDocument&Highlight=0,

Povinný subjekt zaregistroval, že jste v žádosti uvedla jiné číslo senátu, tedy jinou
úvodní číslici spisové značky řízení, nicméně dospěl k závěru, že z Vaší strany došlo
pravděpodobně jen k chybě či „překlepu“. Tento závěr podporuje i skutečnost, že rozhodnutí
sp. zn. 25 Cdo 1510/2019 bylo vydáno dne 28. 5. 2020, tedy ve stejný den, jehož datum je
uvedeno i v textu žádosti. Ostatně, žádné jiné řízení u Nejvyššího soudu již není označenou
posloupnou kombinací znaků „Cdo 1510/2019“, než řízení sp. zn. 25 Cdo 1510/2019.
Povinný subjekt tedy nakonec neměl pochybnosti o obsahu žádosti a poskytuje
rozhodnutí, na které žádost o informaci podle uvážení povinného subjektu skutečně
směřovala.
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Zcela na závěr povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání
zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování
anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu
s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje
s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud
z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (resp.
stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách
obvykle dříve, jako se tomu stalo i v tomto případě.
V předmětné věci byl procesní spis vypraven z Nejvyššího soudu dne 23. 6. 2020. Ke dni
23. 8. 2020 by tak bylo toto rozhodnutí standardně zveřejněno. Povinný subjekt dodává, že
datum zveřejnění konkrétního rozhodnutí na webu www.nsoud.cz v rámci rejstříků Nejvyššího
soudu „Cdo“, „Odo“, „Tdo“, „Tz“ a „Ncu“ lze zjistit na základě informací z aplikace „Infosoud“,
provozované Ministerstvem spravedlnosti – konkrétně na základě v aplikaci zveřejňovaného
údaje „Datum vrácení spisu“. Viz následující odkaz na informace obsažené v aplikaci
„Infosoud“ ke sp. zn. 25 Cdo 1510/2019:
https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?typSoudu=ns&cisloSenatu=25&druhVec=cdo&b
cVec=1510&rocnik=2019&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL&backPage=..%2Fpublic%2Fsearch.jsp

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.
Pokud Vaše žádost směřovala k poskytnutí jiného rozhodnutí, pak je z hlediska
procesní ekonomie a rychlosti řízení možné a vhodné podání nové, jednoznačněji
formulované žádosti.
Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá,
abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně
potvrdila do e-mailu odesílatele.

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

Příloha (elektronická):

Rozhodnutí – 25 Cdo 1510_2019.docx
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