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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. 1. 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,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:
Žádosti ze dne 8. 7. 2021, podané XXXXXXXXXXXXXX, IČ: XXXXXXXXXXXXXX, zastoupenou
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
nar.
XXXXXXXXXXX,
bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o přijetí opatření proti nečinnosti
ministra vnitra se nevyhovuje .
Odůvodnění
I.
Dne 8. 7. 2021 obdržel Úřad žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: XXXXXXXXXXX,
zastoupené prezidentem organizace, panem XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „žadatel“), o přijetí opatření
proti nečinnosti ministra vnitra (dále také „nadřízený orgán“ nebo „ministr vnitra“) týkající se
rozkladu žadatele ze dne 4. 6. 2021 (označeného žadatelem jako „odvolání“) podaného proti
rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „povinný subjekt“) o odmítnutí žadatelovy žádosti o
informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb.
Z obsahu doručeného podnětu vyplynulo, že povinný subjekt odmítl žádost žadatele
rozhodnutím pod č.j. MV-89798-2/LG-2021, proti kterému podal žadatel dne 4. 6. 2021
rozklad k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Žadatel dále uvedl,
že nadřízenému orgánu uplynula lhůta pro vyřízení rozkladu dne 4. 7. 2021, čímž se stal
údajně nečinným, a proto se žadatel obrátil na Úřad s žádostí o přijetí opatření proti
nečinnosti nadřízeného orgánu.
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 8. 7. 2021 Úřadu,
který je příslušným orgánem k opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu v řízeních
dle uvedeného právního předpisu.
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III.
V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se pro odvolací řízení použijí,
nestanoví-li tento zákon jinak, ustanovení správního řádu. Podle § 152 správního řádu, platí
pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci. Dle ustanovení
§ 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodne nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů ode dne
předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních
dní ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu.
Úřad v uvedeném případě dne 13. 7. 2021 zaslal povinnému subjektu žádost o stanovisko
k žádosti o opatření proti nečinnosti v řízení o rozkladu ze dne 4. 6. 2021 a zaslání kopie
relevantních podkladů, aby mohl Úřad o této žádosti rozhodnout. Úřad obdržel stanovisko
povinného subjektu dne 20. 7. 2021 včetně podpůrných podkladů.
Ze stanoviska povinného subjektu ze dne 20. 7. 2021, odboru správního, který zajišťuje
činnost rozkladové komise nadřízeného orgánu, vyplývá, že žadatel podal dne 4. 6. 2021
u povinného subjektu rozklad proti rozhodnutí povinného subjektu, odboru legislativy
a koordinace předpisů, ze dne 21. 7. 2021, č.j. MV-89798-2/LG-2021. Povinný subjekt uvedl,
že lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu uplynula v souladu s ustanovením § 16 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb. dne 25. 6. 2021. Návrh na rozhodnutí o rozkladu byl povinným
subjektem v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 správního řádu předložen rozkladové
komisi nadřízeného orgánu, která navrhla nadřízenému orgánu, aby byl rozklad zamítnut.
Ministr vnitra dne 8. 7. 2021 vydal rozhodnutí pod č.j. MV-95788-3/SO-2021, kterým rozklad
žadatele zamítnul. Toto rozhodnutí bylo doručeno do datové schránky žadatele dne
8. 7. 2021.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu sice nebyla
nadřízeným orgánem dodržena, nicméně i přesto jeho nečinnost pominula dne 8. 7. 2021
vydáním výše uvedeného rozhodnutí o rozkladu. Důvod k přijetí opatření proti nečinnosti
nadřízeného orgánu tedy již pominul.
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 správního řádu nelze odvolat.
Praha 21. července 2021
JUDr. Simona Pavlová, Ph. D.
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení rozhodování
(podepsáno elektronicky)
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