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V Brně dne 21.9.2017

Spis. zn. MK 53374/2017 OC
Věc: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti
1. Dne 2.11.2016 zahájilo Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“) řízení o návrhu na
registraci církve a náboženské společnosti Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (dále jen
„FSSPX“) podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). O
tomto návrhu MK do dnešního dne nerozhodlo.
2. Dne 10.7.2017 podalo FSSPX rozklad proti usnesení MK ze dne 27.6.2017, č. j. MK
42227/2017, kterým MK rozhodlo o přistoupení registrované církve a náboženské
společnosti Církev římskokatolická jako účastníka řízení ve věci řízení o návrhu na
registraci církve a náboženské společnosti FSSPX. O tomto rozkladu MK do dnešního
dne nerozhodlo.
3. Dne 13.7.2017 vzneslo FSSPX námitku podjatosti Ing. Pavly Bendové, ředitelky odboru
církví MK. O této námitce MK do dnešního dne nerozhodlo.
Podle článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usnesení předsednictva ČNR č.
2/1993 Sb.) má každý právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů.
Podle § 14 odst. 7 zákona je MK povinno vydat rozhodnutí o návrhu na registraci církve a
náboženské společnosti ve lhůtě stanovené obecnými předpisy o správním řízení. Nelze-li
vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit ministr.
V°případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti je MK povinno o prodloužení
lhůty s uvedením důvodů uvědomit zmocněnce přípravného výboru.
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád (dále jen
„SŘ“) je povinností správního orgánu vyřizovat věci bez zbytečných průtahů.
Podle § 14 odst. 2 SŘ rozhodne o námitce podjatosti bezodkladně usnesením služebně
nadřízený úřední osoby.
Podle § 71 SŘ je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud
nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do
30 dnů od zahájení řízení. K této lhůtě se připočítává doba nutná ke zpracování znaleckého
posudku.
Podle § 90 odst. 6 SŘ vydá odvolací správní orgán rozhodnutí v odvolacím řízení ve lhůtách
stanovených v § 71 SŘ. Podle § 152 odst. 4 SŘ platí pro řízení o rozkladu ustanovení o
odvolání.
V řízení o návrhu na registraci FSSPX (viz shora ad 1) obecná třicetidenní lhůta marně uběhla
již několikrát, a to i po připočtení dob nutných ke zpracování obou posudků, které si MK

nechalo zpracovat. O žádném přiměřeném prodloužení lhůty ministrem nebylo FSSPX
uvědomněno. FSSPX proto žádá podle § 80 odst. 3 SŘ o uplatnění opatření proti
nečinnosti.
V řízení o rozkladu (viz shora ad 2) obecná třicetidenní lhůta rovněž marně uběhla. FSSPX
proto žádá podle § 80 odst. 3 SŘ o uplatnění opatření proti nečinnosti.
Ve věci námitky podjatosti Ing. Pavly Bendové (viz shora ad 3) časové určení jako
bezodkladně marně uplynulo již několikrát. FSSPX proto žádá podle § 80 odst. 3 SŘ o
uplatnění opatření proti nečinnosti.
Pokud nebude MK na tyto tři žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti reagovat a
zůstane jako dosud nečinné, nezbude FSSPX nic jiného, než se obrátit na soud s žalobou
proti nečinnosti podle § 79 a násl. s. ř. s.
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Za přípravný výbor FSSPX
JUDr. Michael Mann, advokát

