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Vážený pan  
Tomáš Pecina 
Slezská 56 
120 00 Praha 2 
 
 
Žádost o zaslání stanov občanského sdružení s registrační doložkou, náhrada 
nákladů řízení 
 
 

K Vaší žádosti o zaslání stanov občanského sdružení „Sudetoněmecké 
krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ opatřených registrační 
doložkou sdělujeme: 
 
  Na základě žaloby podané členy přípravného výboru občanského sdružení 
„Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ zrušil 
Městský soud v Praze svým rozsudkem č. j.: 11 Ca 298/2009-78 ze dne  31. 3. 2011 
rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-58402-7/VS-2009 ze dne 24. 8. 2009 o 
odmítnutí registrace výše jmenovaného občanského sdružení podle § 78 odst. 1 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „soudní řád správní“), a věc 
vrátil Ministerstvu vnitra k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 soudního řádu správního). 
Městský soud v Praze tak postupoval podle obecné úpravy obsažené v soudním 
řádu správním, neboť nedospěl k závěru, že registrace občanského sdružení 
„Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ měla být 
provedena. Nejde tudíž o rozhodnutí soudu ve smyslu § 8 odst. 4 zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“), dle něhož by 
občanské sdružení „Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku“ vzniklo dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí soudu. V souladu 
s dosavadní judikaturou vychází Ministerstvo vnitra z toho, že pouze rozhodnutí 
soudu vydané podle § 8 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb. má za následek účinky 
uvedené ve druhé a třetí větě tohoto ustanovení, tj. že den právní moci takového 
rozhodnutí je dnem registrace občanského sdružení a k žádosti zmocněnce 
přípravného výboru je Ministerstvo vnitra povinno zaslat mu jedno vyhotovení stanov 
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s vyznačeným dnem registrace (srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j.: 
5 A 91/96 ze dne 23. 3. 1999 a rozsudek Městského soudu v Praze č. 9 Ca 
189/2005-97 ze dne 24. 5. 2006). Se zřetelem k výše uvedenému nelze než 
konstatovat, že za tohoto stavu je Ministerstvo vnitra povinno v původně zahájeném 
řízení o registraci občanského sdružení „Sudetoněmecké krajanské sdružení 
v Čechách, na Moravě Slezsku“ pokračovat a ve věci opětovně rozhodnout. 
 
 Pro úplnost dále uvádíme, že zákon č. 83/1990 Sb. neupravuje lhůtu pro 
vydání rozhodnutí, bylo-li předchozí rozhodnutí zrušeno a vráceno soudem 
Ministerstvu vnitra k dalšímu řízení. Vzhledem k tomu nelze než řešit tuto otázku 
toliko výkladem. Pro další řízení je proto za rozhodný den považován den nabytí 
právní moci předmětného rozsudku s tím, že v řízení se uplatní lhůta podle § 71 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
 V návaznosti na povinnost uloženou Ministerstvu vnitra shora citovaným 
rozsudkem Městského soudu v Praze zaplatit k Vašim rukám náhradu nákladů řízení 
ve výši 2.000 Kč,- do 30 dnů od právní moci rozsudku, žádáme o sdělení bankovního 
spojení (číslo bankovního účtu, kód banky a variabilní symbol), na něž má být 
stanovená částka poukázána. 
 
 
 
 

                               JUDr. Daria Benešová 
             vedoucí oddělení volebního a sdružování 

                                                                               podepsáno elektronicky 
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