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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 žadatele o informace
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na provedení opatření
proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti v řízení o odvolání proti rozhodnutí povinného
subjektu Obvodní soud pro Prahu 6 ze dne 22. 2. 2021 takto:
Ministerstvu spravedlnosti jako příslušnému orgánu pro vydání rozhodnutí o odvolání
v řízení vedeném pod sp. zn. MSP-299/2021-OSV-OSV, se ve smyslu ustanovení § 80 odst. 4
písm. a) správního řádu, přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo
v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.

Odůvodnění
I.
Dne
25.
3.
2021
obdržel
Úřad
žádost
žadatele
o
informace
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „žadatel o informace“)
o přijetí opatření proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti v řízení o odvolání
proti rozhodnutí povinného subjektu, Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále jen „povinný
subjekt“) ze dne 22. 2. 2021, jímž byla odmítnuta žádost žadatele ze dne 15. 2. 2021. Řízení
je Ministerstvem spravedlnosti vedeno pod sp. zn. MSP-299/2021-OSV-OSV.
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Žadatel o informace podal dne 15. 2. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Přípisem ze dne 22. 2. 2021 povinný subjekt žadateli sdělil, že požadované informace nelze
poskytnout. Žadatel si tento přípis vyhodnotil, v souladu s jeho obsahem, jako rozhodnutí
o odmítnutí žádosti podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., a podal proti němu dne 1. 3. 2021
odvolání k Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím povinného subjektu. Přípisem ze dne
4. 3. 2021 vyrozuměl povinný subjekt žadatele o tom, že v tentýž den zaslal odvolání
Ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí. Do dne podání žádosti o opatření proti nečinnosti
žadatel neobdržel rozhodnutí o odvolání.
S ohledem na tyto skutečnosti zaslal žadatel o informace dne 25. 3. 2021 žádost o opatření
proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
a to s odkazem na jeho působnost dle § 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

II.
Úřad pro ochranu osobních údajů si dne 31. 3. 2021 vyžádal od Ministerstva spravedlnosti
stanovisko a nezbytné podklady pro posouzení žádosti. Stanovisko Ministerstva
spravedlnosti s podklady obdržel Úřad dne 9. 4. 2021.
Ministerstvo spravedlnosti ve svém stanovisku uvádí, že o předmětném odvolání,
doručeném Ministerstvu spravedlnosti dne 8. 3. 2021, nebylo dosud rozhodnuto.
Ministerstvo spravedlnosti, v souvislosti s překročením lhůty pro rozhodnutí o odvolání,
poukazuje na stávající nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, který se negativně projevuje též na činnostech
zajišťovaných oddělením styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti.
Žadatel o informace je ve vedeném řízení o odvolání účastníkem řízení, a je tedy v souladu
s ustanovením § 80 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oprávněn žádat po uplynutí
lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání o přijetí opatření proti nečinnosti. Lhůta
pro rozhodnutí o odvolání podle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. činí 15 dnů ode dne
předložení odvolání povinným subjektem. Výše uvedená lhůta byla příslušným nadřízeným
orgánem překročena.
Úřad na základě výše uvedených skutečností shledal, že žádost o opatření proti nečinnosti
Ministerstva spravedlnosti v řízení o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ze dne
22. 2. 2021 je důvodná. Skutečnost, že provoz nadřízeného orgánu je omezen z důvodu
opatření souvisejících s nouzovým stavem, nemůže jít k tíži žadatele o informace.
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 Ministerstva
spravedlnosti ve výše uvedeném řízení o odvolání považuje za přiměřené pro zjednání
nápravy a rozhodnutí v řízení o odvolání.
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S ohledem na výše uvedené bylo
dle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu.

vydáno

toto

opatření

proti

nečinnosti

Mgr. Monika Bendová
vedoucí odd. přezkumu
(podepsáno elektronicky)

Na vědomí:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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