
"žádám o informaci, kolik správních žalob podalo vaše ministerstvo ke správním soudům v letech 
2012-2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout podle 106/99 Sb." 
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 V Praze dne 6.9. 2016 

 Č. j.: MF-28974/2016/10-9/1674 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. srpna 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Žádost"). Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
"žádám o informaci, kolik správních žalob podalo vaše ministerstvo ke správním soudům v 
letech 2012-2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout podle 106/99 Sb." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje, že v období  
od roku 2012 do data podání této žádosti ministerstvo nepodalo žádnou správní žalobu, resp. 
neeviduje žádný soudní spor u správních soudů, v němž by ministerstvo vystupovalo v pozici 
žalobce.  
 
 K Vašemu dotazu ohledně možnosti poskytnout text případných správních žalob na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vám sdělujeme, že 
ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím uvádí, že 
povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. 
Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: 
Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 
1256 s.) k tomuto ustanovení uvádí, že „při určení, co se rozumí informacemi o rozhodovací 
činnosti soudů ve smyslu komentovaného ustanovení, lze nadále podpůrně vycházet z někdejší 
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. M-1827/1999 a obecně konstatovat, že půjde o 
informace související s vlastním rozhodováním soudů a postupem soudů a jejich úkony 
směřujícími ke zjištění skutkového stavu věci, úkony účastníků učiněnými vůči soudu a 
ostatním účastníkům řízení (…).” 
 
 Komentované ustanovení je však potřeba vykládat ústavně konformním způsobem. 
Článek 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod stanoví, že „Svobodu projevu a právo 
vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 
veřejného zdraví a mravnosti.“ Článek 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod pak 
stanoví, že „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno 
jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro 
které byla stanovena.“ Z toho vyplývá, že poskytnutí, resp. neposkytnutí každé konkrétní 
správní žaloby by muselo být individuálně posouzeno. 



 


