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V Praze dne 26.11.2013 

 
 
Věc: Žádost o předložení spisového materiálu 
 
 
Vážená paní předsedkyně, 
 

na Ministerstvo spravedlnosti ČR se obrátil pan Tomáš Pecina s žádostí o přijetí 
opatření proti nečinnosti, kterou přičítá ministerstvu jako nadřízenému orgánu příslušnému 
k vyřízení stížnosti na postup Krajského soudu v Praze při vyřizování žádosti o informace 
podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). 

Z výše uvedeného podání vyplývá, že žádost o informace byla u Vámi řízeného soudu 
podána dne 12. 10. 2013 a jejím obsahem byla žádost o zaslání kopie návrhu na zápis do 
seznamu znalců týkajícího se PhDr. Jan B. Uhlíře, Ph.D. Tato žádost byla dle sdělení pana 
Peciny Krajským soudem v Praze vyřizována pod sp. zn. Si 211/2013. Dne 29. 10. 2013 pak 
žadatel na postup povinného subjektu dle svého tvrzení podal stížnost podle § 16a odst. 1 
písm. c) InfZ. Lhůta k předložení stížnosti nadřízenému orgánu přitom dle ustanovení § 16a 
odst. 5 InfZ činí 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla povinnému subjektu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvu spravedlnosti ČR k dnešnímu dni žádná 
stížnost pana Tomáše Peciny na postup Krajského soudu v Praze týkající se výše zmíněné 
žádosti o informace předložena nebyla, žádám Vás, vážená paní předsedkyně, o zaslání 
kompletního spisového materiálu dané věci se týkajícího tak, aby byl respektován postup 
předepsaný § 16a InfZ. Děkuji Vám za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Jaroslav Rozsypal, v.r. 
                                                                                             vedoucí oddělení styku s veřejností 

odboru tiskového 
sekce kabinetu ministryně 

Ministerstva spravedlnosti ČR 
(agenda svobodného přístupu k informacím) 

 
Za správnost: 
Alica Kubíčková 

Doručeno dne: 26. 11. 2013
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