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I.

[1] Jak žadatele informoval ředitel Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů v přípisu
ze dne 10. prosince 2012, č. j. USTR 737/2012, mělo být Odboru archivní a spisové služby Minis-
terstva vnitra ČR postoupeno jeho podání ze dne 24. září 2012, týkající se nesouhlasu s postupem
Archivu bezpečnostních složek ve věci sp. zn. ABS 7061/2012 R.

[2] Protože žadatel na své podání neobdržel odpověď a nebylo mu sděleno, jak ministerstvo
jeho podání vyřídilo, požádal dne 18. září 2013 v souladu s ustanovením § 80 správního řádu, aby
bylo přijato vhodné opatření proti nečinnosti, buď Archivu, pokud tento věc dosud ministerstvu
přes výslovný pokyn Ústavu nepostoupil, anebo ministerstva v případě, že je nečinné ono.

[3] Na tuto žádost však ministerstvo nijak nereagovalo, proto žadateli nezbývá než požádat
nadřízený orgán ministerstva, tzn. v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 SprŘ ministra vnitra, o

o c h r a n u p ř e d n e č i n n o s t í

správního orgánu ve smyslu ustanovení § 80 SprŘ a navrhnout, aby ministr postupem podle usta-
novení § 80 odst. 3 písm. a) nebo b) SprŘ zjednal ve věci nápravu.

V Praze dne 2. ledna 2014

Tomáš Pecina
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