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Čj. UOOU-03873/15-2

Městský soud v Praze
pracoviště Hybernská
Hybernská 18
111 21 Praha 1

Praha 9. dubna 2015

Vyjádření žalovaného k obsahu žaloby a předložení úplného spisového materiálu
ke sp. zn. 1 A 17/2015

Žalobkyně:
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Žalovaný:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

DVOJMO

K výzvě Vašeho soudu podává Úřad pro ochranu osobních údajCi (dále jen „Úřad“ nebo
„žalovaný“) ve stanoveně lhůtě jednoho měsíce (výzva s žalobou byla Uřadu doručena dne
30. března 2015) následující vyjádření žalovaného kobsahu žaloby, resp. k jejím
podstatným bodům.
Současně žalovaný soudu sděluje, že úplný spisový materiál ve věci, tj. správní spis
sp. zn. UOOU-06514/13 byl postoupen Městskému soudu v Praze ke sp. zn. 4 A 6012Ů14.
Žalovaný neuplatňuje námitku podjatosti a souhlasí s projednáním věci bez jednání.

Úřad uznal rozhodnutím čj. UOOU-06514/13-82 ze dne 6. února 2014 žalobkyni vinnou ze
spácháni přestupku podle ~ 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Rozklad proti tomuto
rozhodnutí byl rozhodnutím předsedy Úřadu čj. UOOU-06514/13-87 ze dne 27. března 2014
zamítnut.
Rozhodnutí čj. UOOU-06514/13-82 bylo žalobkyni doručeno dne 12. února 2014, rozhodnutí
čj. UQOU-06514/13-87 bylo žalobkyni doručeno dne 3. dubna 2014 (správní spis byl
zdejšímu soudu postoupen ke sp. zn. 4 A 60/2014). Rozhodnutí nabylo právní moci dne
3. dubna 2014.
II.
Žalovaný k podané žalobě uvádí, že dle ~ 72 odst. 1 s.ř.s. lze žalobu podat do dvou měsíců
poté; kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení.
V projednávané věci bylo žalobkyni rozhodnuti oznámeno dne 3. dubna 2014 (doručením
rozhodnuti o zamítnutí rozkladu), přičemž žaloba byla podána až dne 24. února 2015.
Zaloba je tedy zjevně opožděná.
Žalovaný se tedy domnívá, že žaloba by měla být odmítnuta podle ~ 46 odst. I písm. b) s.ř.s.
III.
S ohledem na uvedené se žalovaný domnívá, že žaloba je opožděná, a proto navrhuje, aby
byla odmítnuta [546 odst. 1 písm. b) s.ř.s.].

Úřad pro ochranu osobních údajů
RNDr. Igor Němec, předseda Uřadu
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