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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. 1. 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 přijetí opatření proti ministryni spravedlnosti, 
se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2, v řízení o rozkladu ze dne 25. 6. 2021, 
vedeném pod sp. zn. MSP-462/2021-OSV-OSV, takto:  
 
Ministryni spravedlnosti, jako příslušnému nadřízenému orgánu pro vydání rozhodnutí 
v řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. MSP-462/2021-OSV-OSV, se ve smyslu ustanovení 
§ 80 odst. 4 písm. a) správního řádu přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto 
opatření vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o rozkladu. 
 
 

Odůvodnění 
 

I. 
 
Dne 26. 7. 2021 obdržel Úřad žádost Odborové organizace Sluníčko, IČ: 22711554, 
zastoupené prezidentem organizace, panem Ing. Martinem Bínou, nar. 1. 5. 1965, bytem 
Jiráskova 111, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „žadatel“), o přijetí opatření 
proti nečinnosti ministryně spravedlnosti (dále jen „nadřízený orgán“), týkající se rozkladu 
žadatele ze dne 25. 6. 2021 podaného proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti pod 
č.j. MSP-462/2021-OSV-OSV/10 (dále jen „povinný subjekt“) při vyřizování žádosti 
o poskytnutí informace ze dne 28. 5. 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.  
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Žadatel podal k povinnému subjektu dne 28. 5. 2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Povinný subjekt vydal rozhodnutí pod č.j. MSP-462/2021-OSV-OSV/10, kterým žádost odmítl. 
Žadatel podal proti uvedenému rozhodnutí dne 25. 6. 2021 rozklad (žadatelem nazvaný jako 
odvolání), o kterém, dle jeho vyjádření, nadřízený orgán k datu podání této žádosti 
nerozhodl. Žadatel považuje nadřízený orgán za nečinný, a proto se obrátil na Úřad s žádostí 
o přijetí opatření proti nečinnosti tohoto nadřízeného orgánu. 
 
 

II. 
 
Úřad si dne 28. 7. 2021 vyžádal od nadřízeného orgánu prostřednictvím povinného subjektu 
stanovisko a nezbytné podklady pro posouzení žádosti. Povinný subjekt dne 11. 8. 2021 
zaslal Úřadu své stanovisko z téhož dne k výše uvedenému rozkladu. 
 
Úřadu bylo sděleno, že žadatel podal k povinnému subjektu žádost ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb. dne 22. 5. 2021, kterou povinný subjekt vyřídil přípisem ze dne 28. 5. 2021 
pod č.j. MSP-462/2021-OSV-OSV/4. Žadatel nebyl se způsobem vyřízení jeho žádosti 
spokojen, a proto podal dne 28. 5. 2021 proti postupu povinného subjektu stížnost ve smyslu 
§ 16a citovaného zákona. Součástí této stížnosti byla doplňující žádost o poskytnutí 
informace, kterou povinný subjekt vyřizoval pod shodným č.j. Povinný subjekt lhůtu  
pro vyřízení této doplňující žádosti prodloužil o deset dnů ve smyslu § 14 odst. 7 písm. c) 
téhož zákona. Žadatel dne 25. 6. 2021 napadl postup povinného subjektu stížností ve smyslu 
§ 16a citovaného zákona, ve které vyjádřil nespokojenost s vyřízením jeho doplňující žádosti. 
Povinný subjekt dne 25. 6. 2021 postupem upraveným v § 16a odst. 5 zákona 
č. 106/1999 Sb. vydal v autoremeduře rozhodnutí pod č.j. MSP-462/2021-OSV-OSV/10, 
kterým žádost žadatele ze dne 28. 5. 2021 odmítl. Žadatel ve stejný den podal  
proti uvedenému rozhodnutí rozklad, který povinný subjekt předložil nadřízenému orgánu 
dne 21. 7. 2021, přičemž ke dni vydání tohoto stanoviska nadřízený orgán o rozkladu 
žadatele nerozhodl. 
 
 

III. 
 
Dle § 80 odst. 3 věty druhé správního řádu po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí může 
žádost o přijetí opatření proti nečinnosti podat účastník. 
 
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. 
 
Žadatel je účastníkem řízení. Lhůta příslušným nadřízeným orgánem v době podání žádosti 
o přijetí opatření proti nečinnosti žadatelem, tedy dne 26. 7. 2021, překročena byla,  
neboť nadřízený orgán měl rozhodnout o rozkladu žadatele ve výše uvedené zákonné lhůtě, 
tedy do 20. 7. 2021. 
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Úřad o opatření proti nečinnosti rozhoduje též z moci úřední, tedy, je-li mu z úřední činnosti 
známo, že nebylo vydáno rozhodnutí o odvolání v zákonné lhůtě. S ohledem na tuto 
skutečnost Úřad vydal toto opatření v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 správního řádu.  
 
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 ode dne vydání opatření považuje 
za přiměřené, vzhledem k okolnostem týkající se zatížení nadřízeného orgánu, k rozhodnutí 
v řízení o rozkladu. Nadřízený orgán má dostatečný prostor pro shromáždění všech 
potřebných podkladů pro rozhodnutí ve věci. 
 
 
 
 Mgr. Monika Bendová 
 vedoucí oddělení přezkumu 
 (podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
Odborová organizace Sluníčko, Petrušov 152, 571 01 Staré Město, ID DS: pc8s9un 
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