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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. ledna
2020 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodl podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 80 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
takto:
žádosti podané dne 13. 7. 2021 žadatelem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČO:
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále také jen „žadatel“) o přijetí
opatření proti nečinnosti ministryně spravedlnosti v řízení o žádosti podané u povinného
subjektu Ministerstvo spravedlnosti ČR dne 3. 6. 2021 se nevyhovuje.
Odůvodnění
I.
Dne 13. 7. 2021 obdržel Úřad žádost o přijetí opatření proti nečinnosti ministryně
spravedlnosti v řízení o žádosti podané dne 3. 6. 2021 u povinného subjektu. Žadatel uvedl,
že do data podání žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti, tj. do 13. 7. 2021, nebylo
ministryní spravedlnosti v předmětné věci rozhodnuto. Z tohoto důvodu žadatel požádal
Úřad o přijetí opatření proti nečinnosti.
Úřad svým přípisem ze dne 16. 7. 2021 vyžádal od Ministerstva spravedlnosti ČR stanovisko
k žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti ze dne 13. 7. 2021.
Ministerstvo spravedlnosti ČR ve svém stanovisku ze dne 27. 7. 2021 sdělilo následující:
1. Žadatel zaslal dne 3. 6. 2021 Ministerstvu spravedlnosti ČR, jakožto povinnému
subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace.
2. Ministerstvo spravedlnosti ČR zaslalo žadateli přípis dne 18. 6. 2021, č.j. MSP485/2021-OSV-OSV/12, tj. ve lhůtě uvedené v § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb. se sdělením, že byla lhůta pro vyřízení žádosti dle ustanovení § 14 odst.
7 zákona č. 106/1999 Sb. prodloužena o 10 dnů, tj. do 28. 6. 2021. Tento přípis byl
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doručen do datové schránky žadatele dne 18. 6. 2021 v 9:48 hodin, přičemž téhož
dne v 11:32 byl žadatelem z datové schránky vyzvednut.
3. Žadatel podal dne 18. 6. 2021 v 18:43 hodin ministryni spravedlnosti prostřednictvím
Ministerstva spravedlnosti ČR podání označené jako „Stížnost dle § 16a (1) b) zákona
č. 106/1999 Sb.“, v němž napadá postup povinného subjektu (Ministerstva
spravedlnosti ČR) při vyřizování žádosti o informace ze dne 3. 6. 2021.
4. Žadatel podal dne 13. 7. 2021 Úřadu podnět k přijetí opatření proti nečinnosti
ministryně spravedlnosti.
II.
Žádost o přijetí opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu byla v souladu s ustanovením
§ 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žadatelem doručena dne 13. 7. 2021 Úřadu, který je
příslušným orgánem k opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu v řízeních dle
uvedeného právního předpisu.
Lhůta pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. může být
povinným subjektem v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. prodloužena ze
závažných důvodů nejvýše o 10 dnů. Úřad v rámci posouzení žádosti shledal, že povinný
subjekt zaslal žadateli sdělení o prodloužení lhůty dne 18. 6. 2021, tj. ve lhůtě 15 dnů
stanovené pro vyřízení žádosti o informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb. Lhůta k vyřízení žádosti povinným subjektem uplynula dne 28. 6. 2021.
Ze shora uvedeného plyne, že stížnost na postup povinného subjektu u ministryně
spravedlnosti byla předčasná, neboť v době jejího podání neuplynula lhůta pro vyřízení
žádosti o informace, když povinnému subjektu v době podání stížnosti ještě nevznikla
povinnost vydat rozhodnutí o žádosti o informace. K datu podání žádosti o opatření proti
nečinnosti dne 13. 7. 2021 tak nemohla být ministryně spravedlnosti v řízení nečinná, neboť
se s ohledem na neuplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o informace, nedostala do její
dispozice.
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 5. srpna 2021

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

Rozdělovník:
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