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Vážená paní Richterová,
e-mailem ze dne 3. 9. 2020 (3:21 PM), zaslaným z adresy b.richterova@parlamentnilisty.cz
na adresu posta@mvcr.cz, nadepsaným „Žádost 106“, jste požádala Ministerstvo vnitra („MV“)
o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („InfZ“),
zda byl nějaký článek publikovaný na webu Parlamentní listy vyhodnocen jako dezinformační,
a žádáte zároveň o jeho zaslání.
Dále MV upozorňujete, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15.10.2019,
č.j. 21 Cm 7/2019-1612 (zřejmě je myšleno č.j. 21 Cm 7/2019-161), který konstatuje, že bylo
"prokázáno, že názor vyjádřený ve sporném článku, že Parlamentní listy lze řadit k webům,
které „šíří lži, dezinformace, názory extremistů a estébáků“, má racionální základ", byl zrušen
ex trunc (zřejmě je myšleno ex tunc).
Ke shora uvedenému dotazu úvodem upozorňujeme, že se obsahově jedná o dotaz na názor
(hodnocení, hodnotící soud), tedy o typ informace, který je z působnosti InfZ vyloučen
(viz § 2 odst. 4 InfZ).
V předchozí korespondenci jsme Vás rovněž již (v obecné rovině) informovali, že pokud MV
detekuje relevantní dezinformační obsah, informuje o něm případně na webu MV nebo na
twitteru. Nevytváří však databáze shromažďující a kategorizující všechny existující
dezinformace, ani dle webů, které je šíří.
Upozorňujete-li dále na zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15.10.2019,
č.j. 21 Cm 7/2019-161 (konkrétně usnesením téhož soudu ze dne 9.1.2020,
č.j. 21 Cm 7/2019-178), jste si jistě vědoma i skutečnosti, že ke zrušení nedošlo z věcných
(meritorních) důvodů. Ale z důvodu, že žalobce, tedy spol. Our Media, a.s.
(vydavatel Parlamentních listů), po neúspěchu v prvním stupni sám vzal žalobu zpět, a to i za
cenu nemalých nákladů (povinnost uhradit protistraně náklady řízení ve výši desítek tisíc).
Pro úplnost dodáváme, že MV v rámci své působnosti obvykle informuje o významných
rozhodnutích a úkonech jiných orgánů veřejné moci, relevantních z hlediska vnitřní
bezpečnosti (zahájení trestního stíhání, trestní i civilní rozsudky apod.). To bylo důvodem
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i v případě zmínky o meritorním rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci Vašeho
zaměstnavatele.
Jakkoliv pak MV zpětně nerediguje jednou již oficiálně vydaná stanoviska, zprávy pro veřejnost
apod., neztrácí zmínka o rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15.10.2019,
č.j. 21 Cm 7/2019-161, ani k dnešnímu datu nic ze své informační hodnoty (tím spíše, pokud
žalobce vzal žalobu zpět, ať už z důvodů strategických či jiných). A přinejmenším se i nadále
jedná o relevantní informaci o rozhodovací praxi soudů (zde v otázce opodstatněnosti
hodnotového, resp. hodnotícího, soudu, projednávaného v civilním sporu).
S pozdravem
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