
Tomáš Pecina Non multa, sed multum.

Nejvyšší správní soud
Moravské nám. 611/6
657 40 Brno

Sp. zn.: 8 As 67/2014

Žalobci: 1. Wolfgang Habermann, nar. 7. 4. 1944
Lubník 59, 563 01 Lanškroun

2. Tomáš Pecina, nar. 21. 4. 1966
Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2, DS: whehjsc

3. Jan Šinágl, nar. 9. 12. 1952
Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, DS: qqufvh3

Zastoupeni: Tomášem Pecinou
Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2, DS: whehjsc

Žalovaný: Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR, IČ: 00025429
Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2

Sdělení
žalobců ve věci sp. zn. 8 As 67/2014

Elektronicky

Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I.

[1] Podáním ze dne 30. května 2014 se žalobci vyjádřili ke kasační stížnosti podané žalovaným
a navrhli, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

[2] Vzhledem k tomu, že v mezidobí žalovaný vydal další, v pořadí čtvrté rozhodnutí o odmítnutí
registrace spolku, přičemž argumentace v něm obsažená jen kopíruje odůvodnění rozhodnutí před-
chozího, napadeným rozsudkem zrušeného pro nepřezkoumatelnost, z čehož je zjevné, že jediným
účelem popsaného konání žalovaného je registrační řízení per nefas obstruovat, žalobci změnili svůj
postoj k podané kasační stížnosti a mají za to, že by jí Nejvyšší správní soud měl vyhovět, neboť
jen tak se podaří přetnout nekonečný cyklus, ve kterém žalovaný vydává, ad infinitum, další a další
záměrně nepřezkoumatelná rozhodnutí, čině tak z registračního řízení fakticky řízení povolovací
a současně bráně žalobcům domoci se efektivně soudní ochrany.

Důkaz: rozhodnutí ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení občanskosprávního, ze dne 3. října 2014,
č. j. MV-58402-105/VS-2009 – v příloze

V Praze dne 9. října 2014

Wolfgang Habermann
Tomáš Pecina
Jan Šinágl

Seznam příloh:
1. rozhodnutí ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení občanskosprávního, ze dne 3. října

2014, č. j. MV-58402-105/VS-2009
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