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Čj. UOOU-03374/21-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI  
 

Úřad pro ochranu osobních údajů, jako orgán příslušný podle § 16b odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném od 2. ledna 2020, 
a ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 ve spojení s § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl o návrhu 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na provedení opatření proti 
nečinnosti ministryně spravedlnosti v řízení o stížnosti na nevydání informací ze  dne 16. 9. 
2021 takto:  
 
Ministryni spravedlnosti jako příslušnému orgánu pro vydání rozhodnutí o stížnosti ze dne 
16. 9. 2021 na postup Ministerstva spravedlnosti při vyřizování žádosti o informace ze dne 
6. 6. 2021 se ve smyslu ustanovení § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření 
vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti. 
 
 
 

Odůvodnění 
 

I. 
 
Dne 6. 10. 2021 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) žádost 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „žadatel o informace“ 
nebo „žadatel“) o učinění opatření proti nečinnosti ministryně spravedlnosti v řízení 
o stížnosti ze dne 16. 9. 2021 na postup Ministerstva spravedlnosti při vyřizování žádosti 
o informace ze dne 6. 6. 2021. 
 
Žadatel podal povinnému subjektu – Ministerstvu spravedlnosti (dále také jen „povinný 
subjekt“) žádost o informace ze dne 6. 6. 2021. Dne 30. 6. 2021 podal žadatel stížnost 
dle § 16a odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění účinném od 2. ledna 2020 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jelikož žádost nebyla 
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v zákonem stanovené lhůtě vyřízena. Dne 30. 7. 2021 bylo žadateli doručeno usnesení 
Ministerstva spravedlnosti, č.j. MSP-66/2021-OINS-SKZT/17 ze dne 27. 7. 2021, jímž byla 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) zamítnuta žádost o nahlížení do spisu. Žadatel následně podal žádost o opatření proti 
nečinnosti. 
 
Dne 16. 8. 2021 vydal Úřad opatření proti nečinnosti č.j. UOOU-03374/21-4, jímž přikázal 
ministryni spravedlnosti vydat do 15 dnů ode dne doručení opatření proti nečinnosti 
rozhodnutí o stížnosti. Dne 24. 8. 2021 obdržel Úřad přípis ministryně spravedlnosti č.j. MSP-
66/2021-OINS-SKZT/22 ze dne 23. 8. 2021 týkající se uvedeného případu, v němž ministryně 
spravedlnosti vyjadřuje nesouhlas se závěrem Úřadu, dle něhož v uvedeném případě došlo 
k nečinnosti nadřízeného orgánu. Předmětná žádost byla Ministerstvem spravedlnosti 
posouzena nikoliv jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., nýbrž jako žádost 
o nahlížení do spisu dle správního řádu, a byla zamítnuta dle § 38 uvedeného zákona; 
k nečinnosti tedy dle názoru ministryně spravedlnosti nedošlo. 
 
Přípisem č.j. UOOU-03374/21-9 ze dne 6. 10. 2021 sdělil předseda Úřadu ministryni 
spravedlnosti své stanovisko k řešené nečinnosti, dle něhož byla věc Úřadem procesně 
vyhodnocena zcela přiléhavě. Přípisem místopředsedy Úřadu č.j. UOOU-03374/21-3 ze dne 
7. 10. 2021 bylo ministryni spravedlnosti sděleno stanovisko Úřadu týkající se řešené 
nečinnosti Ministerstva spravedlnosti ve věci předmětné žádosti žadatele. Tímto přípisem 
bylo sděleno, že Úřad setrvává na svém stanovisku, dle něhož předmětná žádost je 
po formální i materiální stránce žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dne 6. 10. 2021 obdržel Úřad další žádost žadatele o opatření proti nečinnosti. Žadatel 
v přípisu uvádí, že ani po vydání výše uvedeného opatření proti nečinnosti nebylo ve věci 
rozhodnuto. Podal proto dne 16. 9. 2021 Ministerstvu spravedlnosti další stížnost dle § 16a 
odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Dne 6. 10. 2021 obdržel žadatel od Ministerstva 
spravedlnosti sdělení č.j. MSP-66/2021-OINS-SKZT/30, v němž Ministerstvo spravedlnosti 
konstatuje, že věc byla již dříve posouzena jako žádost o nahlížení do spisu; odkazuje při tom 
na výše zmíněné usnesení ze dne 27. 7. 2021. 
 
 

II. 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů s ohledem na novou žádost o opatření proti nečinnosti 
požádal dne 13. 10. 2021, a následně znovu dne 25. 10. 2021 Ministerstvo spravedlnosti 
o nové stanovisko a nezbytné podklady pro posouzení žádosti. Ministerstvo spravedlnosti 
na žádost o stanovisko nereagovalo. Úřad tak při posuzování žádosti vycházel z informací, 
které má k dispozici ve spisu. 
 
Žadatel o informace je v předmětném řízení o stížnosti účastníkem řízení a je tedy v souladu 
s § 80 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oprávněn žádat po uplynutí lhůty 
pro vydání rozhodnutí o stížnosti o přijetí opatření proti nečinnosti. Lhůta pro rozhodnutí 
o stížnosti podle § 16a odst. 8 zákona č. 106/1999 Sb. činí 15 dnů ode dne předložení 
stížnosti nadřízenému orgánu.  Tato lhůta byla překročena, jak vyplývá z informací 
uvedených výše.  
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Úřad na základě výše uvedených skutečností shledal, že žádost o opatření proti nečinnosti 
ministryně spravedlnosti v řízení o stížnosti podané žadatelem dne 16. 9. 2021 je důvodná.  
 
Jak bylo uvedeno výše, dle názoru Úřadu je předmětná žádost po formální i materiální 
stránce žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb. je povinný subjekt povinen o (částečném) odmítnutí žádosti vydat rozhodnutí, obsahující 
odkaz na zákonné důvody odmítnutí žádosti a řádné odůvodnění odmítnutí žádosti. Rovněž 
tak stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace musí být 
vyřízena rozhodnutím nadřízeného orgánu v souladu s § 16a odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. 
Ministerstvo spravedlnosti nepostupovalo v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., když 
namísto rozhodnutí o žádosti o informace, která je žádostí ve smyslu uvedeného zákona, 
a rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování předmětné žádosti vydalo usnesení 
o zamítnutí nahlížení do spisu dle § 38 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 pro odstranění nečinnosti ministryně 
spravedlnosti ve výše uvedeném řízení o stížnosti považuje za přiměřené pro zjednání 
nápravy a rozhodnutí v odvolacím řízení.  
 
S ohledem na výše uvedené bylo vydáno toto opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 4 
písm. a) správního řádu. 
 
 
Praha 4. listopadu 2021 
  
 JUDr. Simona Pavlová, Ph.D. 
 pověřená zastupováním 
 vedoucího oddělení rozhodování 
 (podepsáno elektronicky)                   
 
 
 
Na vědomí: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
  
 


