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USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů jako orgán příslušný podle § 16b odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením
§ 80 odst. 6 a § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Řízení o žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti ministra vnitra, zahájené
na základě podnětu XXXXXXXXXXXXXXXX, advokáta, nar. XXXXXXXXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ze dne 19. 12. 2021, se podle § 66 odst. 1 p ísm. a)
správního řádu zastavuje .
Odůvodnění
I.
Dne 19. 12. 2021 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), žádost o přijetí
opatření proti nečinnosti ministra vnitra (dále jen „nadřízený orgán“) v řízení o rozkladu
žadatele, pana XXXXXXXXXXXXXXX, advokáta, nar. XXXXXXXXXXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „žadatel“) ze dne 11. 11. 2021 proti rozhodnutí
Ministerstva vnitra – generální ředitelství HZS (dále jen „povinný subjekt“) ze dne 9. 11.
2021, č.j. MV-174072-4/PO-OVL-202, kterým byla odmítnuta žadatelova žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
Žadatel zaslal povinnému subjektu žádost ze dne 25. 10. 2021 o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou povinný subjekt odmítl vydáním shora uvedeného
rozhodnutí, proti kterému podal žadatel rozklad k nadřízenému orgánu. Z vyjádření žadatele
vyplynulo, že k datu podání žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu
nebylo o jeho rozkladu rozhodnuto, a proto se obrátil na Úřad s uvedenou žádostí.
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 19. 12. 2021 Úřadu,
který je příslušným orgánem k opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu v řízeních
dle uvedeného právního předpisu.
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III.
Doručením této žádosti bylo zahájeno Úřadem řízení o žádosti v souladu s ustanovením
§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“). Žádost žadatele byla podána věcně a místně příslušnému správnímu orgánu,
tj. Úřadu, a obsahovala veškeré náležitosti ve smyslu § 45 ve spojení s § 37 odst. 2
citovaného zákona. Podle § 20 odst. 4 písm. d), část věty za středníkem, zákona č. 106/1999
Sb. se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení správního řádu o ochraně před
nečinností. Jelikož uvedené řízení bylo zahájeno na základě podané žádosti žadatele o přijetí
opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu, vztahují se na toto řízení i příslušná procesní
ustanovení § 66 správního řádu, upravující důvody pro zastavení řízení.
Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán
usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí
se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví,
pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí.
Řízení o žádosti bylo zahájeno dne 19. 12. 2021. Dne 22. 12. 2021 podal žadatel k Úřadu
žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu,
neboť dle vyjádření žadatele mu bylo dne 21. 12. 2021 doručeno rozhodnutí o rozkladu.
Úřad uvedené podání vyhodnotil jako zpětvzetí žádosti, a proto, ve smyslu ustanovení § 80
odst. 6 věty druhé ve spojení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, toto řízení zahájené
na základě žadatelovy žádosti zastavil.
S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení rozklad k předsedovi Úřadu, který o rozkladu rozhodne, a to prostřednictvím
Úřadu.

Mgr. Filip Jebavý
pověřen zastupováním
vedoucího oddělení přezkumu
(podepsáno elektronicky)
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