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Ministerstvo kultury
Maltézské nám¥stí 1
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Odpov¥¤ na dopis zna£ky ze dne Na²e zna£ka

KCI 2/2010
Praha

15. 7. 2010

Podání ve smyslu zákona o svobodném p°ístupu k informacím

Váºení,

ºadatelka �eská pirátská strana, politická strana registrovaná pod £íslem MV-39553-7/VS-
2009, I�O 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímº jménem jedná
Jakub Michálek, £len komise pro revizi práv k nehmotným statk·m a svobodu internetu
pov¥°ený podle statutu komise, narozen 6. 2. 1989, trvale bytem Zenklova 841/193, 182 00
Praha 8,

podává ministerstvu kultury následující alternativní podání:

1. pokud byla ºádost o informace p°iloºená v p°íloze (dále jen ºádost), ve smyslu zákona
£. 106/1999 Sb., o svobodném p°ístupu k informacím, v ú£inném zn¥ní (dále jen InfZ)
doru£ena povinnému subjektu, podává ºadatelka podle �16a písm. b) InfZ stíºnost na
postup p°i vy°izování ºádosti o informace, jinak

2. podává ºadatelka ºádost stejného obsahu znova se dnem podání op¥tovné ºádosti od-
povídajícím dni doru£ení tohoto podání.

V obou p°ípadech ºádá navíc ºadatelka o sd¥lení, zda p·vodní ºádost povinný subjekt ob-
drºel. Pro doru£ování ºadatelce platí totéº jako u p·vodní ºádosti.

Od·vodn¥ní

�adatelka podala 25. 6. 2010, v 15:41, p°iloºenou ºádost o poskytnutí informací prost°ednic-
tvím adresy podatelny elektronické po²ty povinného subjektu epodatelna@mkcr.cz. �ádost
zaslala z e-mailové adresy jakub.michalek@pp-international.net. Elektronické podání
do podatelny i bez zaru£eného podpisu je podle � 14(3) InfZ jedním ze zp·sob·, jak ºádost
podat. �adatelka neobdrºela od povinného subjektu ºádné vyrozum¥ní o p°ijetí ºádosti, coº
ov²em není pro zji²t¥ní, zda byla podána ºádost, podstatné, protoºe s takovým poºadavkem
zákon právní skute£nost doru£ení nespojuje. Ministerstvo ºadatelce po uplynutí lh·ty podle
� 14 odst. 5 písm. d) InfZ ºádanou informaci neposkytlo, ani ºadatelku nezpravilo o prodlou-
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ºení lh·ty, ani nevydalo rozhodnutí o odmítnutí ºádosti, a proto se poskytnutí informace
domáhá ºadatelka stíºností.

Pokud se stalo, ºe ministerstvo ºádost neobdrºelo, a lh·ta tak neza£ala b¥ºet, podává ºada-
telka stíºnost stejného obsahu (viz p°íloha). Pokud ministerstvo ani nad°ízený orgán poºado-
vané informace neposkytne v p°edepsané lh·t¥ nebo nebude reagovat zákonem p°edepsaným
zp·sobem, bude se ºadatelka domáhat ochrany soudu.

D¥kuji a jsem s pozdravem

Jakub Michálek, £len komise pro revizi práv k nehmotným statk·m a svobodný Internet
�eské pirátské strany

P°íloha

�ádost o poskytnutí informace


