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OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 16b odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném od 2. ledna
2020 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), a ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení
s
§ 80
odst.
3
správního
řádu
rozhodl
o
návrhu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
na
provedení
opatření proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 427/16, 128
10 Praha 2, v řízení o stížnosti na postup Ministerstva spravedlnosti ČR při vyřízení žádosti o
informace ze dne 16. 2. 2021 takto:
Ministryni spravedlnosti ČR jako příslušnému orgánu pro vydání rozhodnutí o stížnosti na
postup Ministerstva spravedlnosti ČR při vyřizování žádosti o informace ze dne 16. 2. 2021 se
ve smyslu ustanovení § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu přikazuje, aby do 15 dnů od dne
doručení tohoto opatření vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.
Odůvodnění
I.
Dne 19. 4. 2021 obdržel Úřad žádost o přijetí opatření proti nečinnosti Ministerstva
spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“) ve věci žádosti o informace ze dne 16. 2. 2021
podané XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „žadatel“), která požádala
žádostí ze dne 16. 2. 2021 ministerstvo ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí
informací
o
soudní
znalkyni
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jelikož žadatel ve lhůtě 15 dnů
neobdržel požadované informace, zaslal dne 15. března 2021 stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace. Do dnešního dne mu však informace poskytnuty nebyly.
Jelikož do dne podání žádosti Úřadu nebylo o stížnosti rozhodnuto podal žadatel žádost
o opatření proti nečinnosti. Podle ustanovení § 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je Úřad
příslušným orgánem k opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu v řízeních dle
uvedeného právního předpisu.
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II.
Úřad pro ochranu osobních údajů si vyžádal od ministerstva vyjádření a nezbytné podklady
pro posouzení žádosti. Ministerstvo své vyjádření zaslalo dne 18. 5. 2021 a sdělilo, že
o stížnosti dosud nebylo rozhodnuto. Stížnost ministerstvo obdrželo dne 15. 3. 2021.
Žadatel o informace je ve vedeném řízení o stížnosti účastníkem řízení a je tedy v souladu
s § 80 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oprávněn žádat po uplynutí lhůty pro vydání
rozhodnutí o stížnosti o přijetí opatření proti nečinnosti. Lhůta pro rozhodnutí o stížnosti podle
§ 16a odst. 8 zákona č. 106/1999 Sb. činí 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena
nadřízenému orgánu. Tato lhůta byla v tomto případě překročena, jak vyplývá z informací
uvedených výše.
Úřad na základě výše uvedených skutečností shledal, že žádost o opatření proti nečinnosti
ministryně spravedlnosti ČR v řízení o stížnosti na postup Ministerstva spravedlnosti ČR při
vyřizování žádosti o informace ze dne 19. 4. 2021 je důvodná.
Úřad po posouzení relevantních skutečností dospěl k závěru, že účelným opatřením, které
nejlépe a nejrychleji povede k odstranění průtahů, je přikázání nečinnému nadřízenému
orgánu ve věci rozhodnout do 15 dnů ode dne vydání tohoto příkazu v souladu s ustanovením
§ 80 odst. 4 písm. a) správního řádu.
K délce stanovené lhůty Úřad uvádí, že 15 dnů pro odstranění nečinnosti ministryně
spravedlnosti ČR ve výše uvedeném řízení o stížnosti považuje za přiměřené pro zjednání
nápravy a rozhodnutí o stížnosti.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení se podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve
spojení s ustanovením § 80 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze odvolat.

Praha 19. května 2021

JUDr. Simona Pavlová, Ph.D.
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení rozhodování
(podepsáno elektronicky)
Na vědomí:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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