
Kancelář veřejného ochránce práv  

Údolní 39  

Brno, 602 00  
e.mail: podatelna@ochrance.cz  

 

Odvolávatel:: R. S., nar. ..........., ................................  

Tel. mob. : ..................  

Doručovací adresa : ..........................  

sp.zn. odesilatele: Sa13-Inf.240613OMB  

 

K číslu jednacímu: PDCJ 1650/2013 ze dne 19. června 2013 

 

Věc: Upřesnění žádosti dle výzvy č.j.:PDCJ 1650/2013 ze dne 19. Června 2013.  

 

Dle listiny č.j.:PDCJ 1650/2013 ze dne 19. června 2013, doplňuji svou žádost o informaci ze dne 

12. června 2013 pod sp.zn. odesílatele Sa13-Inf.120613OMB a to v bodě 1.7, kdy v tomto bodě 

dle vyjádření veřejného ochránce práv, není zřejmé, co žadatel myslí pod pojmem „spojování 

podání žádosti o informace“.  

 

V první řadě se tu naskýtá otázka, který zákon, paragraf tohoto zákona a příslušný odstavec 

umožňuje, spojení výzvy s vydáním rozhodnutí?  

 

Úplné znění otázky je: „který zákon umožňuje veřejnému ochránci práv spojovat podání žádosti o 

informaci s již proběhlým posouzením mého podnětu?“. V rozhodnutí veřejného ochránce práv ze 

dne 10.6.2013 pod č.j.:PDCJ 1547/2013 bylo uvedeno: „Z odvolání není zřejmé, jakou 

modelovou situaci má žadatel na mysli. Lze se však domnívat, že podaná žádost o informace je 

pouze projevem snahy žadatele o nové posouzení podnětu žadatele evidovaného Kanceláří 

veřejného ochránce práv pod sp. zn. 3839/2011/VOP/VBG.“. Z tohoto vyplývá i mnou položená 

otázka. Pokud tedy mám výše zmíněnou otázku upřesnit, tak tedy: „Který zákon umožňuje, 

veřejnému ochránci práv, spojit mou a to jakoukoliv žádost o informaci/e a následné řešení 

kterékoliv mé žádosti o informaci/e ze strany veřejného ochránce práv, s kterýmkoliv podnětem 

který jsem k veřejnému ochránci práv učinil?“.  

 

Předem děkuji za co nejkonkrétnější odpověď na tuto mou, již upřesněnou otázku.  

 

Pokud nebudou mé požadavky plně uspokojeny dle platných zákonů, upozorňuji, že přistoupím k 

nutné obraně svých, zákonem mně daných práv.  

 

Žádám, aby mně bylo odpovídáno elektronicky, na uvedenou doručovací adresu, aby mně bylo 

odpovídáno písemnou formou s certifikovaným elektronickým podpisem osoby, která na mé 

podání odpovídá. 

  

Také žádám, aby v odpovědi byla vždy uvedena spisová značka mého podání, na které je 

odpovídáno.  

 

S pozdravem  

 

v S. 24.června 2013 R. S. v.r 


