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Žádost o informace
Vážený pane Šinágle,
k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 1. 2021 sdělujeme následující. K první oblasti
Vaší žádosti uvádíme, že portály infoJednání a infoSoud byly vytvořeny jako dílčí část
projektu E-justice v roce 2008. V zásadě se jednalo o portály zajišťující dobrovolně vstřícný
přístup k účastníkům řízení a jejich právním zástupcům k zajištění vyšší a koncentrované míry
informovanosti jednak o vývoji kauzy, jednak o konkrétním nařízeném jednání (jako pojistná
informace pro případ eventuální ztráty obsílky k jednání, nedostatku komunikace s právním
zástupcem atd.). Zásadním kritériem (a z pohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů
akceptovaným nástrojem ochrany osobních údajů) pro vstup do systému byla znalost čísla
jednacího příslušného soudu, které bylo z povahy věci dostupné pouze účastníkům řízení,
právním zástupcům, popř. jiným osobám na řízení se účastnících.
S ohledem na zjištěná zneužívání údajů z databáze InfoJednání soukromými subjekty
formou budování vlastních databází umožňujících jmenovité vyhledávání, Ministerstvo
spravedlnosti jako správce uvedeného portálu (a tím i obsažené sumy osobních údajů)
omezilo okruh publikovaných údajů plně v souladu s čl. 24 a čl. 32 GDPR k zajištění ochrany
osobních údajů účastníků řízení. V této souvislosti lze odkázat i na informace uveřejněné
Úřadem pro ochranu osobních údajů pod odkazem: https://www.uoou.cz/uoou-ke-nbspshromazdovani-osobnich-udaju-ucastniku-soudnich-rizeni-v-nbsp-internetovychdatabazich/d-41607.
Výše uvedeným postupem nijak nedošlo k dotčení práva být přítomen jako veřejnost
soudnímu jednání, neboť toto právo nesouvisí s tím, že by ten, kdo chce být jednání přítomen,
musel mít možnost zjistit, jakých konkrétních osob se jednání týká. Nadto se v den soudních
jednání vyvěšuje u jednacích síní seznam jednání pro daný den s uvedením spisové značky
i jmen (zletilých) účastníků řízení.
K druhé oblasti Vaší žádosti sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo
v lednu 2011 seznam soudců a státních zástupců, kteří byli podle dostupných údajů před dnem
17. 11. 1989 členy KSČ. Tento krok učinilo na základě nálezu Ústavního soudu. Senát
Ústavního soudu rozhodl dne 30. 11. 2010 o tom, že informace o členství soudců v KSČ před
rokem 1989 nejsou citlivým údajem podle předpisů na ochranu osobních údajů a že
představují podklad pro diskusi občanské společnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců.

V souvislosti s tímto nálezem obdrželo ministerstvo od občanů desítky dotazů
na předlistopadovou politickou příslušnost konkrétních soudců či soudců jednotlivých soudů.
Rozhodlo se proto zpracovat veškeré údaje, které mělo k dispozici, a vytvořit na svých
internetových stránkách veřejně přístupný seznam soudců a státních zástupců s komunistickou
minulostí. Seznam nebyl úplný, neboť byl založen na údajích dostupných věcně příslušnému
útvaru ministerstva – údaje přitom pocházely z podkladů zpracovávaných soudy po roce 1989
v souvislosti se jmenováním kandidátů do funkcí soudců, kde byla v charakteristikách
jednotlivých kandidátů zaznamenávána jejich politická příslušnost. Kandidáti KSČ uváděni
nebyli. Od roku 1996 do roku 2006 pak uchazeči o funkci soudce předkládali jako součást
podkladů ke jmenování „Čestné prohlášení uchazeče o jeho politické příslušnosti". Vzhledem
k závěrům kontroly Úřadu na ochranu osobních údajů, která proběhla v roce 2007,
už ministerstvo od tohoto roku politickou příslušnost jmenovaných soudců nezjišťovalo.
Totéž platí pro seznam státních zástupců – bývalých členů KSČ.
Dané seznamy byly vždy po určité době aktualizovány s ohledem na odchody soudců
a státních zástupců z justice. V souvislosti s přechodem na nový portál www.justice.cz bylo
upuštěno od vedení souhrnného jmenného seznamu soudců a státních zástupců a aktuálně je
možné informaci o členství v KSČ dohledat v seznamu soudců (státních zástupců) ve vztahu
ke konkrétnímu soudci (státnímu zástupci), a to pod odkazem: https://rejc.justice.cz/?1.
K Vašemu poslednímu dotazu je třeba závěrem dodat, že v souladu s ustanovením
§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost
poskytovat informace nevztahuje mimo jiné na dotazy na názor povinného subjektu, pod čímž
je třeba rozumět i poskytování právních stanovisek ke konkrétní věci či výklad právních
předpisů. Nadto se dotazovaná problematika ani nevztahuje k působnosti Ministerstva
spravedlnosti.
S pozdravem

Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
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