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MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
pracoviště Hybernská 

Hybernská 18,  111 21 Praha 1 
 
                                                                                                                 8Af 51/2011 - 72 
          (uvádějte v odpovědi) 
Jakub Michálek 
Zenklova 193 
182 00  Praha 8-Libeň 
 
žalobce:      Jakub Michálek, Zenklova 193, 182 00 Praha 8-Libeň 
  
proti  
  
žalovanému:  Ministerstvo financí,  IČ 00006947, Letenská 15, 118 10 Praha 1,  

 
  
žaloba proti rozhodnutí spr. orgánu ze dne 21.04.2011 č.j.: 10/38 750/2011-RK 

Vážený pane,  

K vašemu podání ze dne 19. listopadu 2014 sděluji následující: 
 

Soudní řád správní nezná institut doplňujícího rozsudku ve smyslu § 166 odst. 1 
občanského soudního řádu, byť podle § 64 soudního řádu správního lze přiměřeně použít 
ustanovení první a třetí části občanského soudního řádu, a proto návrhu ze dne 19. listopadu 
2014 nelze vyhovět. 

 
Soud zvažoval při svém rozhodování o žalobě ze dne 23. června 2011, zda je naplněn 

zákonný předpoklad „Nejsou žádné důvody pro odmítnutí žádosti“ ve smyslu § 16 odst. 4 § 
16 odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zda by tedy mohl povinnému subjektu nařídit požadované informace poskytnout. 
Nicméně musel dospět k závěru, že v inkriminované věci tento předpoklad naplněn není 
zcela, neboť požadovanými informacemi povinný subjekt nedisponuje v žalobcem 
požadované formě, když tyto informace jsou obsaženy v rozsáhlé spisové dokumentaci 
převzaté po bývalé ČKA. Zde soud odkazuje na vyjádření žalovaného ze dne 18. 7. 2012, 
citované v rozsudku zdejšího soudu ze dne 10. listopadu 2014, č. j. 8 Af 51/2011-57. 

 
Městský soud v Praze proto nemohl nařídit povinnému subjektu povinnost 

požadované informace poskytnout bezpodmínečně. Žalovaný správní orgán je povinen 
rozhodnout znovu o rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 17. 3. 2011, č. j. 
45/32085/2011/777 IK, přičemž lhůta 15 pracovních dnů podle § 16 odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím musí zůstat zachována s tím, že poběží ode dne nabytí 
právní moci citovaného rozsudku.  
 
V Praze dne 20. listopadu 2014 
                                                                                                      JUDr. Slavomír Novák v.r. 
                                     předseda senátu 
 
Za správnost vyhotovení: Beranová
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