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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti spol. OIL JPM s.r.o., Hodonínska cesta, 90851

Holíč, Slovensko (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 11. 2021, sp. zn. MZi-TAJ/21012/2021

takto:

Podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 3 InfZ a § 20 odst. 4 písm. a); současně

v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se žádost o zaslání

kompletní kopie spisového materiálu (vedeného pod - č.případu S/2021/528493, č.j.: MZi-

402432/2021-2) ze dne 15. 11. 2021 odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 11. 2021 obdržel od žadatele povinný subjekt žádost o poskytnutí informace podle

InfZ, evidovanou pod sp. zn:. MZi-TAJ/21012/2021, kterou žadatel formuloval takto:

„Tímto v souladu sust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále

jen „InfZ“), žádám

O zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem

pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

Žadatel následně dále uvedl, mj., že….“Správní řád je proto ve vztahu k InfZ úpravou pouze

ve vztahu k nahlížení do spisu a uplatní se proto jen v případě žádosti, které jsou svým

obsahem žádostmi o nahlédnutí do spisu (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27.

ledna 2004, č.j. 5A 15/2021-100). Požaduje-li naproti tomu žadatel s odkazem na InvZ

OIL JMP s.r.o.,

Hodonínska cesta

908 51 Holíč

Slovensko

SP. ZN.: MZi-TAJ/21012/2021-2

Č. J.: 48/2021

VYŘIZUJE

Oprávněná úřední

osoba:
Mgr. Ivana Kejřová

TEL.: XXXXXXXXX

E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POČET PŘÍLOH: x

DATUM: 30.11.2021

VYPRAVENO DNE: 30.11.2021



2

poskytnutí informací ze správního spisu jinou formou (zasláním kopií listin či sdělením

konkrétních údajů, uplatní se plně režim vyřízení žádosti stanovený InfZ (rozhodnutí

Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2006 č.j. 5 As 3/2006-70).

K výroku rozhodnutí:

Dle názoru povinného subjektu je třeba vycházet z toho, že právo na informace, zakotvené

v čl. 17 Listiny práv a svobod, patří mezi práva politická a jeho smyslem je veřejná kontrola

výkonu státní moci a pojmově v sobě zahrnuje působení na výkon veřejné moci následnou

veřejnou diskuzí a tvorbou veřejného mínění.

Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to

i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73 správního řádu) . Podle odstavce 2

téhož ustanovení jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní

zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků,

popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem . Dle odstavce 4 téhož ustanovení

s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán

pořídil kopie spisu nebo jeho části .

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací o

údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, 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.

Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve

lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti

(dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádosti odloží.

Nejvyšší správní soud se ve vztahu k § 38 správního řádu a § 2 odst. 3 InfZ vyslovil ve svém

rozsudku z 13.12.2012, sp.zn. 7 Ans 18/2012, následovně: „ Otázkou, zda lze prostřednictvím

InfZ nahlížet do správního spisu, se již NSS zabýval. V rozsudcích z 13.8.2008, č.j. 2 As

38/2007-78, a z 27.1.2004, č.j. 5 A 15/2001-100, dospěl k závěru, že nahlížení účastníka řízení

do spisu podle § 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem

poskytování informací, že je nutno je aplikovat právě v případě, požaduje-li žadatel kompletní

správní spis……..Nahlížení do spisu je tedy zvláštním institutem vůči obecné úpravě

poskytování informací, a proto se v tomto případě InfZ nepoužije, když podle § 2 odst. 3 InfZ

se tento zákon mimo jiné nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního

předpisu .“

Lze shrnout, že § 38 správního řádu lze v obecné rovině podřadit pod pojem „zvláštní zákon“

ve smyslu § 2 odst. 3 IfnZ. Nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu je přitom komplexně

upraveným specifickým postupem poskytování informací.

Judikatura správních soudů (viz rozsudky NSS z 13.12.2006, sp.zn.5 As 3/2006 nebo

z 13.12.2012, sp.zn. 7 Ans 18/2012) pak vyloučila aplikaci InfZ v těch případech, kdy bylo

žádáno zpřístupnění celého spisu (potažmo poskytnutí kopie spisu), neboť tento postup je

komplexně upraven ve správním řádu. Poskytnutí kopie celého správního spisu přitom

judikatura postavila naroveň nahlížení do spisu (viz rozsudek NSS z 13.12.2012, sp.zn. 7

Ans 18/2012).
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V předmětné podané žádosti je tedy důležitý rozsah žadatelem požadovaných informací, který

neobsahuje konkrétní specifikaci informací ze správního spisu, které by žadatel požadoval,

nýbrž z něj vyplývá jasný záměr, zjistit blíže neurčený okruh informací ze správního spisu.

Kompletní kopie spisového materiálu požadovaná žadatelem (pod č.případu S/2021/528493,

č.j.: MZi-402432/2021-2) je správním spisem. Žadatel tak má na základě ustanovení § 38

správního řádu právo seznámit se s jeho obsahem a také právo na pořízení kopií listin z něj.

Přitom je nerozhodné to, že podání účastníka bylo nazváno jako žádost o poskytnutí

informace dle InfZ. Podání se totiž v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu

posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že

žádost žadatele o poskytnutí informace - zasláním kompletní kopie spisového materiálu

(vedeného pod č.případu S/2021/528493, č.j.: MZi-402432/2021-2), v souladu s § 15 odst. 1

ve spojení s § 2 odst. 3 InfZ a § 20 odst. 4 písm. a) odmítl a žadateli nevyhověl.

Žadatel může pro dosažení svého cíle uplatnit právo na nahlížení do spisu ve smyslu

ustanovení § 38 správního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti lze podat odvolání

a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním

učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a současně

dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí obsahovat údaje o tom, proti kterému

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


