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I.

Dne 26. 11. 2008 zaslal žalobce žalovanému žádost o informace podle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „InfZ“), jíž 
požádal o kopii stanov občanského sdružení  Skautský oddíl [Velena] Fanderlika a o sdělení, 
kdy došlo k poslední změně těchto stanov.

Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2008, č. j. MV-90871-2/VS-2008, žalovaný žádost o informace 
odmítl. Proti tomuto rozhodnutí proto žalobce podal dne 11. 12. 2008 rozklad.

Neboť o rozkladu nebylo v zákonné lhůtě 15 pracovních dnů ve smyslu ustanovení § 16 
odst. 3 InfZ rozhodnuto, požádal žalobce podáním ze dne 30. 1. 2008 nadřízený správní orgán 
o ochranu před nečinností, a když ani tento krok nepřivodil změnu, po marném uplynutí lhůty 
30 dnů ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu (dále jen „SprŘ“) žalobci nezbývá 
než obrátit se na soud touto správní žalobou proti nečinnosti správního orgánu a navrhnout, 
aby soud přikázal ministru vnitra o jeho rozkladu ve stanovené lhůtě rozhodnout.

Důkaz: žádost o informace ze dne 26. 11. 2008 – v příloze
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, oddělení volebního a sdružování,  ze dne 5. 12. 2008, č. j. MV-90871-

2/VS-2008 – v příloze
rozklad ze dne 11. 12. 2008 – v příloze
potvrzení o doručení elektronicky podepsaného podání dne 12. 12. 2008 – v příloze
žádost o ochranu před nečinností ministra vnitra ze dne 30. 1. 2009 – v příloze
potvrzení o doručení elektronicky podepsaného podání dne 30. 1. 2009 – v příloze

II.

Podle ustanovení § 16 odst. 3 věta 2 InfZ činí lhůta pro rozhodnutí o rozkladu 15 pracov-
ních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu.  Protože rozklad byl žalovanému 
doručen dne 12. 12. 2008, tato lhůta skončila dne 2. 1. 2009.

Marným vyčerpáním žádosti o ochranu před nečinností správního orgánu podle ustanovení 
§ 80 odst. 3 SprŘ, o níž ministr jakožto svůj vlastní nadřízený orgán (§ 178 odst. 2  in fine 
SprŘ) v zákonné lhůtě 30 dnů ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 SprŘ nerozhodl a nezjednal 
nápravu, jsou splněny všechny předpoklady, aby se žalobce nyní domáhal ochrany svých práv 
u soudu žalobou podle ustanovení § 79 et seq. SŘS.

III.

Neboť žalovaný má sídlo v obvodu Městského soudu v Praze, v souladu s ustanovením § 7 
odst. 1 a 2 SŘS je k jejímu projednání příslušný tento krajský soud. Ačkoli o rozkladu rozho-
duje ministr vnitra, nepředstavuje správní orgán odlišný od žalovaného, toliko osobu stojící 
v jeho čele, a proto žalobce za žalovaného v této žalobě označil ministerstvo, nikoli ministra.

Lhůta pro rozhodnutí o žalobcově rozkladu uplynula dne 2. 1. 2009, tato žaloba je proto 
podávána v zákonné lhůtě jednoho roku ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 SŘS.
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IV.

Z výše uvedených důvodů žalobce navrhuje,  aby soud po projednání jeho žaloby vydal 
tento

rozsudek:

1. Ministru vnitra se přikazuje  rozhodnout do tří dnů od právní moci rozsudku 
o žalobcově rozkladu ze dne 12. 12. 2008, směřujícímu proti rozhodnutí Ministerstva 
vnitra ČR, oddělení volebního a sdružování, ze dne 5. 12. 2008, č. j. MV-90871-2/VS-
2008.

2. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, jak budou určeny soudem, 
do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám žalobcova zmocněnce.

V Praze dne 13. března 2009

Tomáš Pecina

Seznam příloh:

1. plná moc

2. žádost o informace ze dne 26. 11. 2008

3. rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, oddělení volebního a sdružování,  ze dne 5. 12. 2008, č. j. MV-
90871-2/VS-2008

4. rozklad ze dne 11. 12. 2008

5. potvrzení o doručení elektronicky podepsaného podání dne 12. 12. 2008

6. žádost o ochranu před nečinností ministra vnitra ze dne 30. 1. 2009

7. potvrzení o doručení elektronicky podepsaného podání dne 30. 1. 2009


