
Vážení,

dne 22. 4. 2016 mi byla doručeno vyrozumění k žádosti o poskytnutí kopie 
policejního spisu, ve kterém jsem Magistrát města Havířova žádal o „kopie 
policejního spisu sp. zn. 990/P/30088/20Í5, DSH/27292/2015/Now 067.1 V5, 
protokol o ústním jednání a protokol o provedeném dokazování.“

Upřesňuji tedy svoji žádost a uvádím, že žádost je směřována Magistrátu 
města Havířov.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o Svobodném přístupu k informacím tedy znovu 
žádám o poskytnutí kopie policejního spisu sp. zn. 990/P/30088/2015, 
DSH/27292/2015/Now 067.1 V5, dále žádám o protokol o ústním jednání a 
protokol o provedeném dokazování. Jelikož jsme zmocněncem v tomto řízení, 
není nutné informace anonymizovat, protože máme právo na přístup ke spisu.

V odpovědi vždy uvádějte naše č. j. 11097.

Odpověď mi, prosím, pošlete na e-mailovou adresu: 

Děkuji za vyřízení

mailto:jaros.miloslav@centrum.cz


Magistrát města Havířova, správní odbor, jako správní orgán věcně příslušný podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), ve věci žádosti

(dále jen „žadatel“),

o poskytnutí informace -  kopie policejního spisu sp. zn. 990/P/30088/2015, DSH/27292/2015/Now
067.1 V5, protokolu o ústním jednání a protokolu o provedeném dokazování -  ze dne 29. 4. 2016 
a doplněné dne 13. 5. 2016, rozhodl takto:

Podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost 
odmítá.

Odůvodnění

Magistrátu města Havířova jako povinnému subjektu byla dne 29. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí 
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou se žadatel domáhá poskytnutí kopie 
policejního spisu sp. zn. 990/P/30088/2015, DSH/27292/2015/Now 067.1 V5, protokolu o ústním jednání 
a protokolu o provedeném dokazování. Žadatel požaduje poskytnout neanonymizované kopie spisu, 
neboť v tomto řízení je  zmocněncem a má právo přístupu ke spisu.

Povinný subjekt podání vyhodnotil ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném 
přístupu k informacím jako ne zcela srozumitelné a určité. V daném případě totiž nebylo zřejmé, o jaké 
kopie policejního spisu je  žádáno, neboť pod spisovou zn. 990/P/30088/2015, DSH/27292/2015/Now
067.1 V5, není žádný policejní spis evidován. Spisová značka DSH/27292/2015/Now současně není 
spisovou značkou Magistrátu města Havířova, nýbrž Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož 
spisovou dokumentací zdejší orgán nedisponuje. Zdejší úřad vede toliko spisovou dokumentaci pod zn. 
990/P/30088/2015/Pb, sestávající z množství listin včetně více oznámení (podnětů) k zahájení řízení i 
protokolů.



Jelikož v žádosti nebyly požadované protokoly o ústním jednání a provedeném dokazování dostatečně 
identifikovány, povinný subjekt dne 3. 5. 2016 pod čj. MMH/39848/2016 vyzval žadatele k upřesnění 
žádosti. V podání ze dne 13. 5. 2016 žadatel uvedl: „Ve své žádosti jsem  po  úřadu požadoval kopie 
policejního spisu sp. zn. 990/P/30088/2015, DSH/27292/2015/Now 067.1 V5, protokol o ústním jednání 
a protokol o provedeném dokazování. Svoji žádost opravuji a žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím o předmětné podklady vztahující se ke sp. zn. 990/P/30088/2015/Pb, 
1102/P/33128/2015/Pb, 1254/P/41689/2015/Pb a 1438/P45217/2015/Pb a to ve všech spisových 
značkách“.

Povinný subjekt doplněnou žádost věcně posoudil a dospěl k závěru uvedenou informaci -  kopii spisu -  
podle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytnout a žádost odmítnout.

Důvodem odmítnutí je  skutečnost, že požadovaná informace se neposkytuje podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, neboť přístup účastníka a jeho zástupce ke správnímu spisu komplexně upravuje 
zvláštní právní předpis -  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). Ustanovení § 38 odst. 1 a 4 správního řádu hovoří o tom, že: „Účastníci a jejich zástupci 
mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je  rozhodnutí ve věci j i ž  v právní moci" a dále, že: ,JS 
právem nahlížet do spisu je  spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie 
spisu nebo jeho části“. Je tedy evidentní, že dotčené ustanovení upravuje, kdo a za jakých okolností má 
právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj kopie. Podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím platí, že: „Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména 
vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu 
poskytnutí informací“. V tomto případě není pochyb o tom, že správní řád disponuje komplexní úpravou a 
je  tak zvláštním zákonem ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Žadatelem uváděné spisové značky 990/P/30088/2015/Pb, 1102/P/33128/2015/Pb,
1354/P/41689/2015/Pb (spisová značka 1254/P/41689/2015/Pb uvedená v upřesnění žádosti neexistuje, 
ale je  evidentní, že se jedná o chybu žadatele v psaní, neboť součástí spisové dokumentace je  spis značky 
1354/P/41689/2015/Pb) a 1438/P/45217/2015/Pb odpovídají správním spisům vedeným povinným 
subjektem v řízení o přestupcích ve společném řízení, v němž byl účastník skutečně zastoupen žadatelem 
jako obecným zástupcem na základě plné moci. Žadateli jako zmocněnci tudíž v souladu s § 38 správního 
řádu svědčí právo do spisu nahlížet a také právo na pořízení kopií listin z něj. Není přitom rozhodné, zda 
žadatel požaduje kopii celého spisu, nebo jen určitých listin ze spisu. Postrádalo by smysl, pokud by 
žádost o kopii „všech listin ze spisu s výjimkou jediné“ byla vyřizována v odlišném režimu od žádosti o 
kopii „všech listin“, respektive žádáním listin „po jedné“ dosáhnout získání kopie celého spisu (viz 
ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu a poslední část věty: „kopie spisu nebo jeho části“). Stejně tak 
není pro způsob vyřízení žádosti rozhodné, zdaje  žádáno i zaslání kopií listin v určité formě, nikoli jejich 
pouhé „pořízení“, neboť je  zřejmé, že podstata věci spočívá ve vlastním přístupu k listinám, nikoli ve 
způsobu či výstupu, jakým jsou žadateli dodány.

Názor povinného subjektu je  konformní se závěry vyslovenými v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
čj. 2 As 38/2007 ze dne 13.8. 2008, z hlediska principu pak i rozsudcích tamního soudu čj. 5 A 158/2001 
ze dne 27. 1. 2004 a čj. 8 As 34/2005 ze dne 28. 3. 2006, byť se vztahují ke „starému“ správnímu řádu 
(zákon č. 71/1967 Sb.). Obdobně v souladu s uvedenou judikaturou i odborná literatura konstatuje, že: 
„Institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je  zvláštní právní úpravou vůči informačním 
zákonům. Přestože nahlížení do spisu slouží též k získávání informací, jeho podstata a podmínky jsou jiné  
než obecný přístup k informacím povinných subjektů. Toto právo svědčí pouze účastníkům konkrétních 
řízení a osobám s právním zájmem nebo jiným vážným důvodem na nahlížení do spisu. Obsahem tohoto 
práva je  fýzický a v zásadě neomezovaný přístup k originálu správního spisu a s tím spojená možnost činit 
si výpisy a pořizovat kopie. Jeho podstatou je  vztah „nahlížitele“ k věci, který odůvodňuje poskytnutí i



takových informací, které by obecnou cestou musely být odepřeny. Takto konstruované právo rozšiřuje 
možnosti přístupu k informacím pro vybrané skupiny osob. Neupravuje, a tím méně pak omezuje, 
možnosti obecného poskytování informací podle informačních zákonů“ (in Kadečka, S., Kliková, A., eds.: 
Nový správní řád a místní samospráva, Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 198-215). Obdobně 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 51/2009 ze dne 11.8. 2009 plyne, že jen tehdy, nespadá- 
li daná osoba pod definici podle § 38 správního řádu, může žádat o informaci, jež je  součástí správního 
spisu, podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V rozsudku čj. 7 Ans 18/2012 ze dne 13. 12. 2012 se Nej vyšší správní soud zabýval situací, ve které 
se stěžovatel podanou žádostí domáhal poskytnutí kopií všech listin, které se týkají vyřizování jeho 
stížnosti na nevhodné chování soudních osob ve smyslu ustanovení § 164an zákona o soudech a soudcích, 
podané k předsedovi městského soudu JUDr. Janu Sváčkovi, který je  k jejímu vyřízení příslušný podle 
ustanovení § 170 zákona o soudech a soudcích. Ve věci této stížnosti byl založen spis sp. zn. St 114/2009, 
jehož obsahem byly listiny, jejichž kopie stěžovatel požadoval podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím. S odkazy na svou předchozí rozhodovací činnost pak Nejvyšší správní soud dovodil, že: 
„Nahlížení do spisu je  tedy zvláštním institutem vůči obecné úpravě poskytování informací, a proto se v 
tomto případě zákon o svobodném poskytování informací nepoužije, když podle jeho ustanovení § 2 odst. 
3 se tento zákon mimo jiné nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu“ a 
dále: „Spis sp. zn. St 114/2009, jehož faktické okopírování a zaslání poštou stěžovatel požaduje, tedy je  
správním spisem. Stěžovatel tak má na základě ustanovením § 38 správního řádu právo se bezprostředně 
či pomocí zástupce seznámit s jeho obsahem a také právo na pořízení kopií listin z něj. O jeho účastenství 
v řízení ve věci, pro kterou byl spis sp. zn. St 114/2009 založen, není pochyb. V takové situaci tedy nebylo 
potřeba, aby městský soud vyzýval stěžovatele k upřesnění žádosti, případně ani jiných postupů 
předpovídaných zákonem o svobodném přístupu k informacím. Je nerozhodné také to, že podání bylo 
nazváno jako žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podání se 
totiž v souladu s ustanovením § 3 7  odst. 1 správního řádu posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez 
ohledu na to, jak  je  označeno. Městský soud, který měl požadovaný správní spis k dispozici, nebo by si je j  
případně vyžádal, pokud by se nacházel u ministerstva spravedlnosti, tak měl pouze povinnost vyzvat 
stěžovatele k součinnosti a dohodnout s ním způsob a další podrobnosti nahlížení do spisu“ . Povinný 
subjekt považuje předestřenou argumentaci za přiléhavou nyní řešené věci, přičemž naplnil soudem 
naznačenou podmínku součinnosti s žadatelem vyrozuměním čj. MMH/34387/2016 ze dne 19. 4. 2016, 
ve kterém žadateli navrhl, že má-li zájem o nahlížení do spisové dokumentace v konkrétním řízení 
vedeném povinným subjektem, pak jako zmocněný zástupce účastníka řízení může toto právo využít 
kdykoli v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 
hodin, popř. v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou 
úřední osobou v předmětné věci. Této možnosti však žadatel nevyužil.

Na základě výše uvedeného proto povinný subjekt informaci neposkytl a žádost odmítl.

K požadavku na doručování na elektronickou adresu povinný subjekt uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, 
že žadatel disponuje datovou schránkou ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má 
doručování do datové schránky přednost před ostatními způsoby doručování podle § 19 odst. 1 správního 
řádu. Rozhodnutí je  proto žadateli doručováno do datové schránky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je  možno podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat 
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to 
prostřednictvím podání u Magistrátu města Havířova. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná 
plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti. Dokument, který byl dodán do datové schránky, 
je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého



oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-lí se do datové schránky oprávněná osoba ve lhútě 
10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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