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Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444
posta@uoou.cz, www.uoou.cz

*UOOUX00EB76B*
Čj. UOOU-03657/20-4

USNESENÍ
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. 1. 2020
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl podle ustanovení
§ 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením
§ 80 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Žádosti, podané dne 25. 8. 2020 žadatelem XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX,
zastoupen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále
jen „žadatel“), o přijetí opatření proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti v řízení o
odvolání, se nevyhovuje.
Odůvodnění
I.
Dne 25. 8. 2020 obdržel Úřad podání výše uvedeného žadatele, označené jako žádost
o přijetí opatření proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti ČR v řízení o odvolání dle zák.
č. 106/1999 Sb. Z obsahu předmětného podání vyplynulo, že Ministerstvo spravedlnosti ČR
dne 15. 10. 2019 pod č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/15 dle žadatele vydalo pouze polovinu
žádaných informací, za které požadovalo uhradit 1.000,- Kč. Žadatel se proti tomuto postupu
odvolal dne 20. 10. 2019. Dle žadatele bylo při vyřízení podání Ministerstvo spravedlnosti ČR
nečinné, proto podal žadatel žádost o přijetí opatření proti nečinnosti a následně
předžalobní výzvu. Ministerstvo spravedlnosti ČR odmítlo žadateli vydat všechny jím
požadované informace, nebo vrátit peníze, proto žadatel podal žalobu.
Žadatel s odkazem na pravomoc Úřadu žádá o přijetí opatření proti nečinnosti Ministerstva
spravedlnosti ČR spočívající v přikázání rozhodnout o jím podaném opravném prostředku
ze dne 20. 10. 2019 nebo alternativně zrušení sdělení ze dne 15. 10. 2019,
č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/15.
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II.
Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím lze podat odvolání
(v daném případě rozklad) proti rozhodnutí povinného subjektu o (částečném) odmítnutí
žádosti. Dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodne
nadřízený orgán o rozkladu do 15 pracovní dnů ode dne doručení rozkladu povinnému
subjektu.
Úřad v uvedeném případě dne 3. 9. 2020 zaslal Ministerstvu spravedlnosti ČR žádost
o stanovisko k podání žadatele, a to včetně žádosti o postoupení relevantního spisového
materiálu, aby mohl o této žádosti rozhodnout. Dne 16. 9. 2020 obdržel Úřad stanovisko
Ministerstva spravedlnosti včetně kopií spisové dokumentace.
Dle ustanovení § 16b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím je k přijetí opatření
proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu příslušný Úřad,
kdy zvláštním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“).
Úřad k podané žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti v odvolacím řízení zjistil následující
skutečnosti. Žadatel byl v rámci vedeného řízení pod sp. zn. MSP-474/2019-OSV-OSV
dne 9. 8. 2019 vyzván k úhradě nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
požadovaných informací ve výši 1.000,- Kč. Žadatel požadovanou úhradu zaplatil, vyčíslenou
částku žádným způsobem nezpochybnil. Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytlo žadateli
informace pod č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/15 dne 15. 10. 2020. Dne 16. 10. 2020 byla
Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena datová zpráva od XXXXXXXXXXXXXXX, která
obsahovala 14 příloh. V části „věc“ bylo v datové zprávě uvedeno „RE: MSP-474/2019-OSVOSV/15- podklady pro odvolání“. Z podání ani přílohy nebylo patrné, čeho konkrétně se
podatel domáhá. S ohledem na tuto skutečnost byl podatel Ministerstvem spravedlnosti ČR
dne 18. 10. 2020 pod č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/18 vyzván, aby své podání doplnil
o náležitosti v souladu se správním řádem, bez nichž nelze podání vyřídit. Součástí výzvy bylo
i řádné poučení o následcích, pokud nebude podání řádně doplněno o zákonné náležitosti.
Na výzvu žadatel reagoval třemi datovými zprávami, z nichž žádná neobsahovala náležitosti,
k jejichž doplnění byl žadatel vyzván. Vzhledem k obsahu uvedených datových zpráv,
kterými nebyly na základě výzvy doplněny podstatné náležitosti podání, se Ministerstvo
spravedlnosti ČR podáními dále nezabývalo a tyto založilo.
Úřad po podrobném posouzení postupu Ministerstva spravedlnosti ČR dospěl k závěru,
že odvolací řízení k žádosti o informace vedené pod sp. zn. MSP-474/2019-OSV-OSV z výše
uvedených zákonných důvodů zahájeno nebylo, proto nemohlo ani ze strany Ministerstva
spravedlnosti ČR, resp. jeho nadřízeného orgánu, dojít k nečinnosti v odvolacím řízení.
Žadateli byly přípisem pod č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/15 poskytnuty požadované
informace. Žádné rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti povinným subjektem vydáno
nebylo. V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím
se lze odvolat, respektive podat rozklad, proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti. Žadatel podal odvolání proti přípisu č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/15
dne 16. 10. 2020. Ministerstvo spravedlnosti žadatele dne 18. 10. 2019
pod č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/18 vyzvalo k odstranění vad podání, a to včetně řádného
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poučení o důsledcích neodstranění podstatných vad. Žadatel i přes toto poučení vady svého
podání ze dne 18. 10. 2019 neodstranil. S ohledem na tyto skutečnosti nezbylo Úřadu
než konstatovat, že žádné řízení o odvolání zahájeno nebylo, protože povinným subjektem
byla žádost o informace vyřízena poskytnutím informací, nikoliv rozhodnutím o (částečném)
odmítnutí žádosti. Z tohoto důvodu proto není možné, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR,
resp. jeho nadřízený orgán, bylo v řízení o odvolání nečinné.
K alternativnímu návrhu žadatele, aby byl přípis Ministerstva spravedlnosti ČR
č.j. MSP-474/2019-OSV-OSV/15 zrušen, Úřad uvádí, že má dle zákona o svobodném přístupu
k informacím jasně vymezeny své pravomoci, a to zejména v ustanovení § 16b tohoto
právního předpisu. Úřad tedy dle platné právní úpravy není oprávněn jakkoliv zasahovat
do žádostí o informace, které byly povinným subjektem vyřízeny, nemůže ani „rušit“ přípisy,
kterými byly žadateli informace poskytnuty.

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 30. září 2020

otisk
úředního
razítka

Mgr. Markéta Pokorná
vedoucí oddělení rozhodování
(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
2. Ministerstvo spravedlnosti ČR, oddělení styku s veřejností, Vyšehradská 16, 12810 Praha 2,
ID DS: kq4aawz (na vědomí)
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