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Brno 9. října 2018 

čj. Tm 144/ 2018 – 35 

 
Dobrý den pane inženýre, 
   
odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. září 2018, ve kterém 
se ptáte:„ 1) Co přesně znamená Vaše odpověď ze 14. 8. 2018:„... NSS žádné stížnosti dle § 175 zákona č. 
500/2004 Sb. neeviduje a ani žádná (taková) řízení nevede.“ ? (Nikdy NSS žádná „správní“ stížnost 
nepřišla? Přišla, ale NSS ji nevyřídil ani nezaevidoval? NSS ji vyřídil jiným způsobem? Jakým?) 
2) Podle jakého právního předpisu jsou stížnosti uvedeného typu vyřizovány? 
3) Proč je NSS nevyřizuje postupem daným zákonem č. 500/2004 Sb.?“ 
 
Ad 1) Potvrzujeme, že Nejvyššímu správnímu soudu doposud nebyla adresována (nepřišla) žádná 
stížnost podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Z daného důvodu soud žádnou 
stížnost podle správního řádu neeviduje.  
 
Ad 2 a 3) Stížnosti uvedeného typu neevidujeme, proto nebyly žádné doposud vyřizovány 
(nepřišly). Stížnosti obdobné povahy (obsahu) dosud naplňovaly ustanovení § 30 zákona č. 
150/2002 Sb., soudního řádu správního (týkaly se výkonu soudní moci), a proto je Nejvyšší 
správní soud vyřizoval v režimu soudního řádu správního. Nelze však vyloučit situace, v níž bude 
soud vystupovat v pozici správního orgánu a podaná stížnost tak bude vyřízena postupem dle § 
175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.  
 
Dne 24. září 2018 obdržel Nejvyšší správní soud také Vaše další podání nazvané „Stížnost dle § 
16a b) InfZ“, které je založeno ve spise pod čj. Tm 144/2018 – 31.  Odpověď na body 2) a 3) 
tohoto přípisu je zároveň sdělením informace v rámci autoremedury dle § 16a odst. 5 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k této stížnosti.   

 
S pozdravem 
Bc. Sylva Dostálová 
tisková mluvčí      
 
 
 
 
 
Ing. Martin Bína 
oos@email.com                 
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