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Povinný subjekt: Magistrát města Havířova

ZADOST O INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)

V řízení vedeném pod výše uvedenou spisovou značkou  
 (dále jen „obviněný“), zmocnil žadatele k zastupování v řízení. Tuto skutečnost prokazuje plná 

moc, která je součástí spisu. Zmocněnec má právo zastupovat obviněného v celém řízení.

Toto podání není žádostí o nahlížení do spisu podle správního řádu, ale žádostí o informace podle InfZ. 
Nejvyšší správní soud dal v tomto směru jasně najevo, že pokud účastník řízení nežádá o kompletní 
správní spis, vyřizují se žádosti o poskytnutí informací z obsahu správního spisu podle InfZ.

Touto cestou žádám o poskytnutí informací týkajících se řízení vedeném pod spisovou značkou uvedenou 
výše:

obsah správního spisu 
policejní spis
protokol zjednání a to včetně případných výpovědí svědků 
podklady na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele

Jelikož obviněný zmocnil žadatele v dané věci, není nutné tyto informace před poskytnutím  
anonymizovat, neboť dle § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád má zmocněnec ke správnímu 
spisu plný přístup.

Z výše uvedeného je zřejmé, že má žadatel právo zastupovat obviněného a stejně tak má právo na 
poskytnutí informace výše uvedené.

V řízení o této žádosti, prosím, vždy používejte naší sp. zn. 14334/2017.

S pozdravem 
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ROZHODNUTI

Magistrát města Havířova, správní odbor, jako povinný subjekt 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 

 o poskytnutí informace týkající se řízení vedeného pod 
zn. 219/P/l 5439/2017/Bel ze dne 16. 6. 2017, 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 16. 6. 2017 doručena žádost o informace, 
ve které žadatel na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informace týkající 
se řízení vedeného pod zn. 2 19/P/l 5439/2017/Bel:

1. obsah správního spisu,
2. policejní spis,
3. protokol zjednání včetně případných výpovědí svědků,
4. podklady, na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele.

Žadatel uvádí, že v řízení byl  zmocněn k zastupování, přičemž zmocněnec má právo 
zastupovat obviněného v celém řízení. Podle žadatele má jako zmocněnec právo na poskytnutí informace 
a podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), má právo na plný přístup ke spisu, současně se však o žádost o nahlížení do spisu podle správního řádu 
nejedná.

Ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím hovoří o tom, že povinný 
subjekt posoudí žádost a v případě, že je  žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je  požadována, 
vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost 
do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Povinný subjekt s ohledem na absenci jednoznačného vymezení informací, o které je  žádáno, písemností 
ě.j. MMH/53275/2017 doručenou dne 23. 6. 2017 žadatele vyzval k upřesnění žádosti, neboť žádost není 
zcela srozumitelná a není zřejmé, které konkrétní informace, resp. listiny jsou požadovány. Spisová 
dokumentace zn. 2 19/P/l 5439/2017/Bel totiž sestává z množství listin, přičemž povinný subjekt má za to, 
že není v jeho dispozici domýšlet a rozhodovat, která z informací může mít z pohledu žadatele význam, 
potažmo ji žadatel považuje za podklad, na jehož základě se správní orgán pokusil zjistit pachatele.

Tel: 596 803 111 
Fax.: 596 803 350

e-mail: posta@havirov-city.cz 
IDDS: 7zhb6tn
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Dne 26. 6. 2017 povinný subjekt obdržel sdělení žadatele, ve kterém upřesnil žádost tak, není-li si povinný 
subjekt jistý, zda konkrétní listina vyhovuje popisu, nechť poskytne informace raději v širší míře. Obsahem 
spisu žadatel rozumí soupis všech součástí spisu, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.

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 již  v právní moci a dále, že s 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.

Správní orgán podanou žádost odmítá, neboť požadovaná „informace46 se neposkytuje podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím. Není totiž pochyb o tom, že přístup účastníka správního řízení a jeho 
zástupce na základě plné moci k obsahu správního spisu komplexně upravuje zvláštní právní předpis -  
správní řád -  a je tak výše zmiňovaným zvláštním zákonem ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu 
k informacím. Právě co se nahlížení do spisu totiž správní řád předvídá vše, od způsobu podání žádosti 
(§ 37), dále podmínek, za kterých je možno úkon provést (§ 38 odst. 1 a 2), přes formu vyřízení žádosti, 
včetně lhůt a opravných prostředků (§38 odst. 5, § 71 a § 76).

Jak žadatel sám uvádí, je-li v řízení zn. 2 19/P/l 5439/2017/Bel zástupcem účastníka jako obecný zmocněnec, 
pak i žadateli jako zmocněnci v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu svědčí právo do spisu nahlížet a také 
právo na pořízení kopií listin z něj. Povinný subjekt má za to, že není rozhodné, zda žadatel požaduje kopii 
celého spisu, nebo jen určitých listin, neboť by postrádalo smysl, pokud by žádost o kopii „všech listin 
ze spisu s výjimkou jediné44 byla vyřizována v odlišném režimu od žádosti o kopii „všech listin44, respektive 
žádáním listin „po jedné44 dosáhnout získání kopie celého spisu (viz ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu 
a poslední část věty kopie spisu nebo jeho částí). Nicméně upřesnění žádosti dostatečně vyjadřuje, že žadatel 
fakticky požaduje celý spis, neboť ve správním řízení sankčního typu je účelem spisu právě shromáždit 
důkazy prokazující např. odpovědnost za přestupek či jiný správní delikt, tj. zjistit pachatele.

Povinný subjekt v této souvislosti dodává, že k žádosti nebyla přiložena žádná plná moc, žadatele však 
k jejímu předložení nevyzýval, jelikož z formulace žádosti plyne, že žadatel vystupoval jako zmocněnec 
právě v řízení vedeném pod zn. 2 19/P/l 5439/2017/Bel. Řízení o žádosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím je ovšem samostatným řízením, tudíž by pro zastupování jiné osoby musel být žadatel 
výslovně zmocněn a současně, pokud by se mělo jednat o řízení zahajované teprve v budoucnu, by taková 
plná moc s úředně ověřeným podpisem musela být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního 
orgánu. Existence takové plné moci povinnému subjektu není známa, z podané žádosti je pak zřejmé, 
že „samostatnou44 plnou mocí žadatel nedisponuje. Za účastníka řízení podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím proto povinný subjekt považuje přímo žadatele.

Výše uvedené však nemění na tom, že žadatel se zjevně domáhá přístupu do správního spisu ve smyslu 
ustanovení § 38 správního řádu, na který dokonce sám odkazuje stím, aby informace nebyly poskytnuty 
v anonymizované podobě.

Podporu pro uvedenou argumentaci povinný subjekt nalézá zejm. v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
čj. 2 As 38/2007 ze dne 13. 8. 2008 (všechny rozsudky jsou veřejně dostupné na http://nssoud.cz), kde soud 
objasnil, že: Zvláštní zákon, aby byl vskutku zvláštním zákonem, musí poskytování informací upravit
komplexně (výslovně to dnes již  říká i zákon o svobodném přístupu k informacím po novele provedené 
zákonem č. 61/2006 Sb.). Právě požadavek komplexnosti úpravy splňuje institut nahlížení do spisu podle 
§ 38 správního řádu. Ten totiž upravuje jak  okruh osob, jim ž takové právo svědčí (odst. 1 , 2 -  žalobci ve zde

http://nssoud.cz
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posuzovaném případě takové právo jednoznačně svědčilo), tak práva spojená s nahlížením do spisu (odst. 4), 
postup v situacích, kdy je  nahlížení do spisu odepřeno (odst. 5), postup ve zvláštních případech (odst. 3, 
podle něhož se postupuje, požádají-li o „nahlížení“ do spisu osoby nevidomé), i postup v situacích, kdy část 
spisu poskytnuta být nesmí (odst. 6). Rozhodnutí, jím ž je  vysloveno, že se nepovoluje nahlížet do správního 
spisu (odst. 5), je  navíc přezkoumatelné ve správním soudnictví. Z uvedeného je  patrné, že ustanovení § 38 
zakotvuje natolik komplexní postup při poskytování informací, který je  podřaditelný pod ustanovení § 2 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím“. Z hlediska principu pak i rozsudcích tamního soudu 
č.j. 5 A 158/2001 ze dne 27. 1. 2004 a č.j. 8 As 34/2005 ze dne 28. 3. 2006, byť se vztahují ke „starému44 
správnímu řádu (zákonu č. 71/1967 Sb.).

Obdobně se k věci staví odborné komentáře: ,Jnstitut 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  fyzický 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.“ 
(Kadečka, S., Kliková, A.: Nový správní řád a místní samospráva, Brno: Masarykova univerzita, 2006, 
s. 198-215), nebo: „Za žádost o nahlédnutí do spisu -  a tedy i případ, kdy se nepoužije úprava zákona 
o svobodném přístupu k informacím -  považuje judikatura i žádost o poskytnutí kopie spisu“ (Furek, A., 
Rothanzl, L., Jírovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář, Praha: C.H.Beck, 2016, 
s. 52).

Prezentované závěry podporuje také rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 Ans 18/2012 ze dne 
13. 12. 2012, v němž soud dovodil, že: N ahlížení 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“, rozsudek č.j. 9 Ans 7/2012 ze dne 27. 6. 2012, kde stejný soud nad rámec uvedl, že: „lze ještě -  toliko 
jako obiter dictum -  připomenout dosavadní judikaturu, ze které vyplývá, že nahlížení účastníka řízení 
do spisu podle správního řádu je  specifickým a komplexně upraveným postupem poskytování informací, 
na které se informační zákon nevztahuje, neboť se jedná o zvláštní úpravu ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto 
zákona“, a rozsudek čj. 1 As 51/2009 ze dne 11.8. 2009, kde soud konstatoval: ,JSÍespadá-li daná osoba pod  
definici podle § 38 s. ř., může žádat o informaci, jež  je  součásti správního spisu, podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím“ -  a contrario tak platí, že dožaduje-li se osoba úkonu odpovídajícího ustanovení 
§ 38 správního řádu, tj. včetně odst. 2 označeného ustanovení, pak se postup podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím neuplatní.

Povinný subjekt považuje předestřenou argumentaci za přiléhavou i v nyní řešené věci, nezbývá tak než 
žadatele poučit, že má-li zájem o nahlížení do spisové dokumentace v konkrétním správním řízení, 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, čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, popř. v úterý a pátek od 8:00 do 12:00 hodin, 
nejlépe po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou v předmětné věci.

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
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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-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 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.

"MIng. Jiří Nowák 
vedoucí správního odboru
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