
Od: 
Komu: podatelna@ochrance.cz 
Kopie: 
Datum: 7.11.2017 21:20:46 
Předmět: Žádost o poskytnutí informací podle zákona (106/1999 Sb.) a stížnost na pokračující nečinnost VOP ve věci 7312/2015/VOP 

Vážená paní ochránkyně,

opakovaně si stěžuji na nečinnost Vašeho úřadu ve věci nezájmu vládních institucí ČR řešit nevymahatelnost unijního práva ve smyslu předchozí
stížnosti z 1. září 2017, na kterou jste nijak nereagovala. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpověď na následující
otázky:

1) Kdo se na Vašem úřadě věnoval věci 7312/2015/VOP od 1. července 2017 do 31. srpna 2017?
2) Od 1. září 2017 by se zmíněné věci měla věnovat paní Hermanyová. Co od tohoto data ke dnešnímu udělala za úkony?
3) Věnuje se někdo ve Vašem úřadě stížnostem na nečinnost, a pokud ano, jaký je termín pro vyřízení takových stížností?
4) Odpoví mi někdo na mou stížnost na nečinnost z 1. září 2017, kterou níže přikládám a která Vám byla doručena 4. 9. 2017 v 9:48?
5) Na koho se v rámci české státní správy může obracet občan se stížností na nečinnost veřejné ochránkyně práv, například, pokud se
dlouhodobě nevěnuje stížnostem občanů nebo vůbec nereaguje na přijatou korespondenci?
6) Budete se věnovat věci 7312/2015/VOP v dohledné době? Kdy od Vás mohu očekávat nějaký další krok?

Závěrem Vás opakovaně žádám, abyste začala skutečně chránit práva občanů a použila nástroje k tomu určené. Jako veřejná ochránkyně práv
máte možnost se obracet přímo na vládu a žádat po ní řešení konkrétních právních problémů. Již téměř dva roky víte o porušování práv českých
občanů (jak dospělých mužů, tak malých dětí) a Vaším dosavadním přístupem je, že nemůžete zasahovat do zahraniční politiky státu. Rád bych
zdůraznil, že podáním materiálu na jednání vlády nijak nezasahujete do zahraniční politiky státu, nýbrž vládu informujete či žádáte, aby problém
řešila podle svých možností. Vláda má možnost postupovat podle článku 259 smluv o fungování EU a může podat žalobu na porušení unijního
práva. Ocenil bych, kdybyste tuto možnost vládě zmínila. Já o ní psal již mnohokrát, ale vládní úřady se se mnou tradičně nebaví.

Očekávám Vaši konstruktivní odpověď a v případě nejasností jsem pružně k dispozici. Odpověď mi, prosím, doručte elektronicky na tuto adresu.
Na listinném doručení podle zákona netrvám.

S pozdravem

T J
narozen 
trvale bytem 

---------- Původní e-mail ----------
Od: 
Komu: podatelna@ochrance.cz
Datum: 1. 9. 2017 21:10:27
Předmět: Žádost o poskytnutí informací podle zákona (106/1999 Sb.) a stížnost na pokračující nečinnost VOP, MZV a MPSV ve věci
7312/2015/VOP/LF

Vážená paní ochránkyně,

stěžuji si na nečinnost Vašeho úřadu a s tím spojenou nečinnost MZV a MPSV ve věci mého nezletilého syna M ,
která je u Vás evidována pod číslem 7312/2015/VOP/LF. Váš úřad se mnou dlouhodobě nekomunikuje a nezbývá mi, než se zeptat
podle zákona o svobodném přístupu k informacím a věřit, že ho budete dodržovat. Připomínám, že lhůta na odpověď je 15 dní.
Napište mi, prosím:

1) Zareagovalo MPSV na Váš dopis sp. zn. 7312/2015/VOP/LF, č. j. KVOP-15415/2017 z 12. července 2017, kdy jste mu dala
30 dní na odpověď a vyřízení mé stížnosti? Se mnou se ministerstvo tradičně nebaví a mou stížnost dodnes nevyřídilo, proto mne
zajímá, jestli se baví alespoň s Vámi. Pokud máte odpověď, žádám o její poskytnutí. Pokud odpověď nemáte, napište mi, prosím,
jaké budou Vaše další kroky, zdali budete nečinnost tolerovat nebo požádáte nadřízeného paní ministryně, aby ji přesvědčil, že má
podle zákona odpovídat všem občanům nehledě na pohlaví, případně, zdali nicnedělání ministerstva a diskriminační chování k mužům
alespoň kriticky zveřejníte.

2) Zareagovalo MZV na Váš dopis sp. zn. 7312/2015/VOP/LF, č. j. KVOP-15417/2017 z 12. července 2017, kdy jste mu dala
30 dní na odpověď? Mně ministerstvo píše, že k žádnému porušení unijního práva nedošlo a nemám si na co stěžovat, což je v
rozporu s Vašimi dřívějšími zjištěními. Pokud máte odpověď, žádám o její poskytnutí. Pokud odpověď nemáte, napište mi, prosím,



jaké budou Vaše další kroky, zdali budete nečinnost tolerovat nebo požádáte nadřízeného pana ministra, aby ho přesvědčil, že
dojde-li k porušení unijního práva, toto porušení se nevyřeší tím, že se všichni budou tvářit, že k němu vlastně nedošlo, případně, zdali
nicnedělání ministerstva a diskriminační chování k mužům alespoň kriticky zveřejníte.

3) Spis mého syna ve Vašem úřadě v minulosti teoreticky měla na starosti paní Lenka Frýdková, která dlouhodobě nic nedělala, na
mé přípisy nereagovala a házela je bez odpovědi do šuplíku. Vyvodila jste z jejího dlouhodobého nicnedělání nějaké důsledky?

4) V minulosti jsem Vás žádal o přijetí opatření, aby referenti Vašeho úřadu odpovídali občanům v přiměřené lhůtě. Podařilo se Vám
nějaké opatření v tomto smyslu přijmout?

5) Od 1. 7. 2017 by se měl spisu mého syna věnovat nový pracovník. Prozradíte mi, jak se jmenuje a mohu mít jeho kontaktní
údaje? Bude se mnou tento pracovník komunikovat sám od sebe nebo se mám vždy na všechno ptát podle informačního zákona?

6) V minulosti jste ve věci porušování unijního práva oslovila svou španělskou soudružku ombudsmanku. Podařilo se Vaší španělské
soudružce odpovědět? Pokud ano, prosím o poskytnutí její odpovědi pro Vás, v rozsahu, týkajícím se mého syna. Korespondenci
mi můžete poskytnout i v angličtině nebo španělštině, pokud nemáte k dispozici český překlad. Pokud nemáte v poptávané věci
žádnou odpověď, jaké budou Vaše další kroky? Zveřejníte tuto informaci, aby měli občané představu, jak báječně funguje ochrana
lidských práv v naší demokratické a právní Evropě?

Závěrem Vás opakovaně žádám, abyste začala skutečně chránit práva občanů a použila nástroje k tomu určené. Jako veřejná
ochránkyně práv máte možnost se obracet přímo na vládu a žádat po ní řešení konkrétních právních problémů. Již téměř dva roky
víte o porušování práv českých občanů (jak dospělých mužů, tak malých dětí) a Vaším dosavadním přístupem je, že nemůžete
zasahovat do zahraniční politiky státu. Rád bych zdůraznil, že podáním materiálu na jednání vlády nijak nezasahujete do zahraniční
politiky státu, nýbrž vládu informujete či žádáte, aby problém řešila podle svých možností. Vláda má možnost postupovat podle
článku 259 smluv o fungování EU a může podat žalobu na porušení unijního práva. Ocenil bych, kdybyste tuto možnost vládě zmínila.
Já o ní psal již mnohokrát, ale vládní úřady se se mnou tradičně nebaví.

Očekávám Vaši konstruktivní odpověď a v případě nejasností jsem pružně k dispozici. Odpověď mi, prosím, doručte elektronicky
na tuto adresu. Na listinném doručení podle zákona netrvám.

S pozdravem

narozen 
trvale bytem 




