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Dopln¥ní ºádosti o informa e a podání stíºnosti
Dobrý den,
dopl¬uji svoje podání ze dne 26.3.2011, ve kterém jsem se domáhal poskytnutí informa e o rozd¥lení
vysíla ího £asu mezi politi ké strany. Datum narození: 6.2.1989, adresa místa trvalého pobytu uvedena jiº
v záhlaví p·vodního podání.
Povinný subjekt

hybn¥ uvádí, ºe bylo podání u£in¥no aº 28.3.2011, kdy se p°ihlásila oprávn¥ná osoba do

datové s hránky. Orgánu ve°ejné mo i se totiº v·be

nedoru£uje, ale £iní se v·£i n¥mu podání, proto nelze

pouºít ani 17 zákona £. 300/2008 Sb., o elektroni ký h úkone h a autorizované konverzi dokument·, který
mluví o

osobá h a doru£ování a to v jasném kontrastu k orgán·m ve°ejné mo i, jako je podle 1 tohoto
1 a podání, které je úkonem v·£i orgánu ve°ejné mo i. Na orgány ve°ejné mo i pln¥

zákona eská televize,

dopadá 37(6) správního °ádu (zákon £. 500/2004 Sb.). To je jediný logi ký a obe n¥ p°ijímaný výklad,
podrobn¥ viz publika e ministerstva vnitra

Datové s hránky a £innost správní h orgán·, s. 62, dostupná na

jeho webový h stránká h.
Podání samoz°ejm¥ bylo ºádostí a

ontrario 14(4) informa£ního zákona (zákon £. 106/1999 Sb. v ú£inném

zn¥ní). Bohuºel se musím zásadn¥ ohradit proti zp·sobu vy°ízení mého podání a podávám následují í stíºnost
podle 175(1) správního °ádu: Povinný subjekt musí v p°ípad¥
podání ºádosti,

hyb¥jí í h údaj· vyzvat ºadatele do 7 dn· od

oº povinný subjekt neu£inil. Naopak mu to trvalo t°i týdny (ºádost podána 26.3.2011, výzva

odeslána 20.4.2011). Naví povinný subjekt postupoval v rozporu s 14(5) informa£ního zákona, který má jako
hypotézu brání-li nedostatek údaj· o ºadateli podle odstav e 2 postupu vy°ízení ºádosti o informa i podle
tohoto zákona, zejména podle  14a nebo 15, která v tomto p°ípad¥ spln¥na nebyla, nebo´ ºadatel podal
podání do datové s hránky a nedostatek data narození rozhodn¥ vy°ízení ºádosti nebránil. Povinný subjekt
tedy výzvu zasílat v·be

nem¥l, ale m¥l rovnou poskytnout poºadované informa e. ádám o vyrozum¥ní

o vy°ízení této stíºnosti, výsledku ²et°ení a opat°ení h p°ijatý h k náprav¥.

D¥kuji a jsem s pozdravem

Jakub Mi hálek

1 Zde je nerozhodná právní forma právni ké osoby, protoºe ve°ejnoprávní televize zde vystupuje ve vr hnostenském postavení
jako správní orgán a povinný sub jekt.
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