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Úřad na ochranu osobních údajů   

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

Mailem na adresu: posta@uoou.cz  

 

 

Věc je u nadřízeného orgánu – ministryně financí - vedena pod sp. zn. MF-149/2018 

 

 

V Praze dne 21. května 2021 

 

Žadatel: Kverulant.org o.p.s. 

  IČ: 28925165 

  se sídlem Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200 

  zastoupený Ing. Vojtěchem Razimou, ředitelem  

 

 

 Žádost o opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu (dle ust. § 16b odst. 3 zákona č. 

106/1999 Sb.) 

 

 

 

I. 

 

1. Dne 29. prosince 2017 se žadatel obrátil na Ministerstvo financí jako na povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), a to s žádostí o poskytnutí „kopie zprávy 

Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která se věnuje vyšetřování dotací pro ranč Čapí hnízdo.“ 

 

2. Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 11. ledna 2018, č.j. MF-149/2018/10-5-Roz, tuto žádost částečně odmítl. 

 

3. Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. 

 

4. Ministryně financí (dále též „odvolací orgán“ nebo „nadřízený orgán“) odvolání žadatele zamítla a napadené 

rozhodnutí povinného subjektu potvrdila. Stalo se tak rozhodnutím ministryně financí ze dne 20. 2. 2018, č. j. 

MF-149/2018/10-8 (dále též „rozhodnutí nadřízeného orgánu“). 

 

5. Žadatel toto rozhodnutí nadřízeného orgánu napadl správní žalobou, o které bylo rozsudkem Městského soudu 

v Praze ze dne 22. března 2021, č.j. 6 A 52/2018- 77, tak, že se rozhodnutí nadřízeného orgánu zrušuje a věc 

se vrací (žalovanému) nadřízenému orgánu k dalšímu řízení (dále též „zrušující rozsudek soudu“). 

 

6. Zrušující rozsudek soudu nabyl dnem doručení účastníkům soudního řízení právní moci. Ve vztahu k žadateli 

se tak stalo dne 22.4.2021 přičemž žadatel předpokládá, že nadřízenému orgánu byl zrušující rozsudek soudu 

doručen ještě dříve. 

 

7. Podle závazného právního názoru soudu vyjádřeného v odst. 34 zrušujícího rozsudku soudu je nadřízený 

orgán v dalším řízení (tedy o odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného subjektu)  povinen znovu posoudit 

http://www.kverulant.org/
mailto:posta@uoou.cz


www.kverulant.org  IČ 28925165 založeno 23. 7. 2009   Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

žádost žadatele o poskytnutí informací, a to v celé její šíři (tj. vyčerpá celý předmět žádosti), přičemž nemůže 

výluku zakotvenou v § 11 odst. 6 InfZ na posuzovanou věc aplikovat. 

 

8. Zákonná lhůta pro rozhodnutí nadřízeného orgánu o odvolání žadatele činí dle ust. § 16 odst. 3 InfZ 15 dnů ode 

dne předložení odvolání povinným subjektem. 

 

9. Žadatel vztahuje počátek běhu této lhůty, a to vzhledem k poměrům zde projednávané věci, na okamžik 

doručení zrušujícího rozsudku soudu nadřízenému orgánu. 

 

10. Lhůta k vydání nového rozhodnutí o podaném odvolání, v intencích závazných pokynů Městského soudu 

v Praze, tedy již ke dni této žádosti o opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu, marně uplynula. 

 

11. ÚOOÚ, ke kterému se žadatel s touto žádostí obrací, je podle § 16b InfZ oprávněn, a to zpravidla na základě 

podnětu žadatele o informace, posoudit, zda je nadřízený orgán nečinný a případně rozhodnout o opatření proti 

jeho nečinnosti. I v tomto případě postupuje ÚOOÚ s odkazem na § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., dle 

správního řádu. 

 

12. Žadatel k důkazu předkládá zrušující rozsudek soudu a výzvu nadřízeného orgánu ze dne 28.4.2021, ze které 

vyplývá, že nejpozději k tomuto datu musel být zrušující rozsudek soudu nadřízenému orgánu doručen. Žadatel 

pro úplnost doplňuje, že nadřízeným orgánem podaná kasační stížnost (proti zrušujícímu rozsudku soudu) 

nemá na jeho právní moc, a tedy ani na běh lhůty k vydání nového rozhodnutí o odvolání žadatele žádný vliv. 

 

Důkazy: - rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2021, č.j. 6 A 52/2018- 77 (v příloze) 

     - výzva Ministerstva financí ke sdělení platebních údajů ze dne 28.4.2021 (v příloze) 

              - správní spis Ministerstva financí, vedený pod sp. zn. MF-149/2018 (který nechť je případně vyžádán) 

 

II. 

 

13. S ohledem na shora uvedené skutečnosti a právní argumentaci dává žadatel podnět k tomu, aby Úřad na 

ochranu osobních údajů, jako k tomu příslušný orgán, přijal bez zbytečného odkladu kterékoli z opatření proti 

nečinnosti nadřízeného orgánu (při rozhodování o odvolání žadatele poté, co bylo předchozí rozhodnutí o tomto 

odvolání ze strany správního soudu pravomocně zrušeno a odklizeno).  

 

14. O přijatém opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu nechť je žadatel ze strany ÚOOÚ vyrozuměn, a to 

rovněž bez zbytečného odkladu.  

 

15. Adresa pro doručování je elektronická adresa vojtech.razima@actanonverba.cz  

 

16. Žadatelem je právnická osoba: Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem 

Vojtěchem Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. Žádost je digitálně podepsána.  

 

    Kverulant.org o.p.s. 
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