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XX X R o z H o D N u T í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako orgán věcně a místně příslušný dle ust. § 67 odst. 1

písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 89 odst. 1 zákona Č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád&quot;) rozhodl ve věci odvolání

společnosti OIL JPM s. r. o., sídlem Hodonínská cesta, 908 51 Holíč, Slovensko (dále též jen „žadatel“ či

„odvolatel”), ze dne 01.12.2021, proti rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice ze dne 30.11. 2021,

Č. j.: 48/2021, sp. zn.: MZi-TAJ/21012/2021-2,

takto:

Dle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se odvolání proti

rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, kanceláře tajemníka, ze dne 30. 11. 2021, č. j.: 48/2021,

sp. zn: MZi-TAJ/21012/2021-2,

zamítá

atoto rozhodnutíse potvrzuje.

Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice ze dne 30. 11. 2021 bylo rozhodnuto ve věci žádosti odvolatele

ze dne 15. 11. 2021 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian&quot;), týkající se poskytnutí informace, konkrétně

zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného orgánem I. stupně pod Číslem jednacím

č. j.: MZi-402432/2021-2, číslo případu S/2021/528493 (dále též „Žádost&quot;).

Ke své Žádosti žadatel odvolatel odkázal na ustanovení § 2 odst. 3 Ian a ve spojení sním uvedl, že

ustanovení správního řádu o nahlížení do spisu dle něj nevykazují potřebný komplexní charakter pro

aplikaci daného ustanovení Ian. Poukázal na odlišnou právní povahu dotčených institutů a má za to, že tato

procesní úprava nevylučuje uplatnění hmotného práva na informace podáním žádosti dle Ian. Má za to, že

požaduje-li žadatel s odkazem na Ian poskytnutí informacíjinou formou než fyzickým nahlédnutím, uplatní

se plně režim vyřízení žádosti stanovený v Ian. K tomu odkázal také na některé judikáty.

KŽádosti žadatel dále přiložil sdělení, v němž vdotčeném řízení poskytoval správnímu orgánu informace

k osobě řidiče a požádal mimo jiné o další komunikaci ve slovenském jazyce. Dále je součástí podání dvojice

plných mocí ze dne 20. 09. 2021, kdy žadatel zmocnil svou organizační složku se sídlem Sudoměřice 163,



696 66 Sudoměříce, pouze k odesílání písemností skrze datovou schránku (tj. ani k doručování, ani k dalším

úkonům v řízení).

Stouto Žádostí naložil povinný subjekt tak, že rozhodnutím sodkazem na ustanovení § 15 odst. 1 a § 2

odst. 3 1an ji v celém rozsahu odmítl. Odkázal na předmětná ustanovení a odkázal na rozsudek Nejvyššího

správního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn.: 7 Ans 18/2012, z nějž vyvodil, že nahlížení účastník řízení dle

§ 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je

nutno je aplikovat právě vpřípadě, kdy žadatel žádá kompletní správní spis. Nahlížení do spisu je tak

v tomto případě zvláštním institutem vůči obecné úpravě lan, a proto se tento zákon nepoužije s odkazem

na ust. § 2 odst. 3 Ian. Orgán I. stupně tedy konstatoval komplexnost nahlížení do spisu dle § 38 správního

řádu. Ztéhož judikátu povinný subjekt vyvodil také to, že poskytnutí kopie celého spisu je postaveno

naroveň nahlížení. Žadatel přitom požadoval blíže neurčený okruh informací ze spisu, tj. kompletní kopii

správního spisu. Žadatel má přitom dle povinného subjektu právo se s tímto spisem seznámit či pořídit kopii

listin z něj právě na základě ustanovení § 38 správního řádu. Dle povinného subjektu nehraje rolí, že podání

bylo nazváno jako žádost 0 poskytnutí informace dle Ian. Povinný subjekt tedy žádosti nevyhověl a odkázal

žadatele na nahlížení do spisu ve smyslu § 38 správního řádu.

Dle dokladu o doručení bylo napadené rozhodnutí doručeno odvolateli prostřednictvím jeho organizační

složky, resp. její datové schránky dne 30. 11. 2021. Odvolatel na toto rozhodnutí reagoval dne 01. 12. 2021,

tedy včas, řádně podaným odvolání prostřednictvím téže datové schránky. Odvolání je včasné a také

přípustné, neboť bylo podáno žadatelem o informaci (účastníkem řízení), resp. prostřednictvím datové

schránky jeho organizační složky, kterou kodesílání svých podání zmocnil. Účastník se nevzdal práva na

odvolání, odvolání nevzal zpět a odvolání bylo podáno proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání přípustné.

Jelikož odvolání obsahovalo odvolací důvody a nevykazovalo ani jiné vady, nebylo nutné vyzývat odvolatele

k jeho doplnění.

Ve svém odvolání odvolatel nejprve namítl, že dle jeho názoru je povinným subjektem uvedená judikatura

na danou situaci nepřiléhavá. Má také za to, že výklad ustanovení § 2 odst. 3 Ian provedený povinným

subjektem je absurdní, kdy účelem tohoto ustanovení je odstranit procesní duplicity v poskytování

informací, nikoliv znemožnit jejich poskytnutí. Má za to, že otázka, zda lze za speciální úpravu poskytování

informací považovat nahlížení do spisu, nebyla soudy dosud jednoznačně vyřešena. Odvolatel odkazuje také

na gramatický výklad relevantních ustanovení, kdy zvláštní úprava má přednost vpřípadě, že upravuje

poskytování informací, nikoliv jejich odepření. Argumentuje taktéž ústavněprávním rozměrem. Má za to, že

Ian žádnou obecnou výluku týkající se veškerých správních spisů neobsahuje a právo přístupu do spisu dle

§ 38 svědčí velmi omezenému okruhu osob. Odvolatel taktéž odkázal na další judikaturu Nejvyššího

správního soudu na podporu svých argumentů. Odvolatel poukazuje také na hrozbu nakažení koronavirem

a na nevhodnost osobního dostavení se k nahlédnutí, a to í vzhledem k opatřením při překročení hranic.

Odvolatel považuje napadené rozhodnutí za nezákonně a nesprávné a navrhuje jeho zrušení a nařízení

nového projednání věci.

Orgán I. stupně o odvolání sám nerozhodl a postoupil jej spolu s příslušným spisovým materiálem a svým

stanoviskem Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, jakožto orgánu odvolacímu,

v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 správního řádu.

Dle ust. § 89 správního řádu přezkoumává odvolací orgán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, jež mu

předcházelo, s právními předpisy, přičemž správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu

námitek uvedených v odvolání a jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.



Odvolací orgán tedy přezkoumal napadené rozhodnutí vcelém rozsahu včetně řízení, které jeho vydání

předcházelo z hlediska souladu s právními předpisy, a to v kontextu odvolacích důvodů uvedených

vodvolání, přičemž se nejprve soustředil na stěžejní otázkou tohoto sporu, a tedy, zda měla být žádost

účastníka o zaslání kompletního správního spisu poskytnuta podle Ian, nebo měla být odmítnuta a účastník

odkázán na ust. § 38 správního řádu, jak učinil povinný subjekt.

Odvolací orgán tedy přezkoumal napadené rozhodnutí vcelém rozsahu včetně řízení, které jeho vydání

předcházelo z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Došel přitom k závěru, že odvolání

není důvodné.

Z výše uvedeného tedy plyne, že povinný subjekt žádost odmítl s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 Ian,

dle kterého se Ian nevztahuje na poskytování informací dle zvláštního právního předpisu, neboť došel

kzávěru, že účastník žádá o kompletní spis, a tedy defacto žádá o nahlédnutí do spisu ve smyslu § 38

správního řádu, přičemž postup dle § 38 je zvláštním vůči obecné úpravě poskytování informací dle Ian.

Tento postup je pak natolik komplexně upraveným postupem poskytování informací, že je nutno jej i u

takovýchto žádostí aplikovat, kdy poskytnutí kopie celého spisu je postaveno naroveň nahlížení. Tyto závěry

opřel o příslušnou judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Odvolací orgán se předně zabýval přezkoumatelností napadeného rozhodnutí. Je přitom toho názoru, že

toto odůvodnění obsahuje všechny nezbytné argumenty ktomu, aby bylo patrné, proč povinný subjekt

rozhodl tak, jak rozhodl a o co svůj závěr opřel, a to vdostatečné míře proto, aby byl uspokojen veřejný

zájem a nevznikaly o těchto okolnostech Žádné důvodné pochybností. Zrozhodnutí je také patrné, jak

povinný subjekt naložil s argumentaci odvolatele, neboť ten ve své žádosti především rozporoval komplexní

a zvláštní povahu nahlížení (a toto podložil odkazy na určitou judikaturu), přičemž orgán I. stupně ve svém

rozhodnutí jasně konstatoval, že dotčený institut komplexní a zvláštní povahu má a toto opřel o novější

judikaturu Nejvyššího správního soudu (kterými tedy překonal judikáty, na něž odkázal žadatel). Rozhodnutí

je tedy přezkoumatelné.

Dle ust. § 15 odst. 1 lan pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení

žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen &quot;rozhodnutí o

odmítnutí žádostí&quot;), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Odvolací orgán především odkazuje na klíčové ust. § 2 odst. 3 Ian, o nějž opřel své rozhodnutí i orgán I.

stupně. Dle tohoto ustanovení se Ian nevztahuje na poskytování informací o údajích uvedených v centrální

evidenci účtů a vnavazujících 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.

Aby mohlo být toto ustanovení aplikováno, a tedy vyloučeno použití ian na vžádosti požadované

informace (tj. splněny důvody pro odmítnutí takové žádosti), musí být sohledem na formulaci řečené

výluky splněny dvě podmínky. V první řadě musí být předmětem žádosti informace, jejichž poskytování

upravuje zvláštní zákon. Druhou podmínkou pak je, že předmětný zvláštní zákon musí upravovat

poskytování požadovaných informací dostatečně kvalitně, resp. „komplexně” (tj. zejména musí upravovat

způsob vyřízení žádosti, lhůty, opravné prostředky proti odmítnutí poskytnutí informací atd.).

Dle ust. § 38 odst. 1, 2, 3, 4 správního řádu účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v

případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s

účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. 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. Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na

požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé

osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel jeji průvodce. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo Činit

si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Předmětem uvedené Žádosti bylo poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu vedeného povinným

subjektem, a to ve věci, v níž je odvolatel účastníkem (to přitom vyplývá také z kopie dotčeného spisu, který

byl předán orgánem |. stupně pro potřeby nynějšího řízení o odvolání). Zuvedeného tedy nepochybně

plyne, že úprava dle § 38 správního řádu pokrývá jak poskytnutí těchto požadovaných informací

(prostřednictvím nahlédnutí, případně poskytnutí kopie spisu, lze požadovaný spis zpřístupnit, tedy

poskytnout žadateli, který je účastníkem ve věci), a současně není pochyb o tom, že žadateli toto právo

svědčí a může o nahlížení žádat (je účastníkem vdané věci). Správní řád tak nepochybně upravuje

poskytování odvolatelem požadovaných informací žadatelům vjeho postavení a první zvýše řečených

podmínek aplikace § 2 odst. 3 Ianje splněna.

| povinný subjekt ve svém rozhodnutí konstatoval, že Žadatel má na základě ustanovení § 38 právo se se

spisem seznámit a pořídit si z něj kopie a vyhodnotil tak naplnění první podmínky aplikace § 2 odst. 3 lan,

tj. že jsou předmětem Žádosti informace, na něž se již vztahuje úprava zvláštního zákona, přičemž zvýše

uvedeného je patrná správnost tohoto závěru a odvolací orgán se s tímto konstatováním plně ztotožnil.

Co se pak týče naplnění druhé podmínky aplikace výluky dle § 2 odst. 3 Ian, tj. zodpovězením otázky, zda je

ustanovení § 38 správního řádu skutečně zvláštní úpravou vůči Ian i po stránce své „komplexnosti”,

konstatuje i zde odvolací orgán, že tato podmínka je splněna. Tento závěr přitom učinil na základě rozboru

ustanovení §38 správního řádu, z nějž vyplývá dostatečně komplexní charakter tohoto ustanovení pro

potřebu aplikace výluky upravené v § 2 odst. 3 Ian. V ustanovení § 38 správního řádu je upraven jak okruh

osob, jimž takové právo svědčí (odst. 1, 2), tak práva spojená s nahlížením do spisu (odst. 4), postup

vsituacích, kdy je nahlížení do spisu odepřeno (odst. S), postup ve zvláštních případech (odst. 3, podle

něhož se postupuje, požádají-Ii o „nahlíženi” do spisu osoby nevidomé), i postup v situacích, kdy Část spisu

poskytnuta být nesmí (odst. 6). Rozhodnutí, jímž je vysloveno, že se nepovoluje nahlížet do správního spisu

(odst. 5), je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Odvolací orgán je tedy toho názoru, že úprava

nahlížení dle správního řádu dosahuje nutných „kvalit“ svědčících o její komplexnosti, a splňuje tedy

podmínky pro to, aby šlo o úpravu zvláštní vůči Ian pro potřebu aplikace výluky dle § 2 odst. 3 Ian a

v souvislosti s tím se pro žádosti, jejímž předmětem jsou informace ze správního spisu (a tedy informace,

jejichž poskytování § 38 správního řádu upravuje), Ian nepoužil.

Danou otázkou se zabýval v minulosti i Nejvyšší správní soud, a to předně v rozsudku, na nějž odkázal i

orgán I. stupně, tj. č. j.: 7 Ans 18/2012-23. l v tomto rozsudku došel Nejvyšší správní soud k jednoznačnému

závěru, že úprava nahlížení dle správního řádu je zvláštní a komplexní právní úpravou vůči obecné úpravě

poskytování informací ve smyslu § 2 odst. 3 a je nutno ji aplikovat, požaduje-li žadatel informace ze

správního spisu. O tyto závěry Nejvyššího správního soudu pak opřel své závěry o komplexnosti dané

úpravy také orgán I. stupně, čímž tedy konstatoval naplnění i druhé podminky. Svýše závěrem soudu, a

tedy i orgánu I. stupně, odvolací orgán plně souhlasí. Odpovídá jím samostatně provedenému rozboru dané

zákonné úpravy a pokud na základě řečeného došel orgán |. stupně k týmž závěrům o komplexnosti úpravy

nahlížení a její speciální právní povaze, pakje tento názor dle odvolacího orgánu správný.

Z výše uvedeného vyplývá, že obě podmínky aplikace ustanovení § 2 odst. 3 Ian jsou v nyní projednávané

věci naplněny. Úprava nahlížení do spisu dle ust. § 38 správního řádu je zvláštní úpravou vůči obecné

úpravě |nf2 pro potřeby aplikace výluky upravené v ustanovení § 2 odst. 3 ian, kdy tato zvláštní úprava

dosahuje dostatečné komplexnosti, a je nutno ji aplikovat na nynější věc. V případě takovýchto žádostí se



tak Ian s ohledem na § 2 odst. 3 téhož zákona nepoužije a je na místě takové žádosti odmítnout a žadatele

odkázat na zvláštní úpravu, tedy na úpravu nahlížení dle § 38 správního řádu. Orgán I. stupně přitom

odůvodnil, proč jsou podmínky aplikace § 2 odst. 3 Ian splněny, tedy že jde o informace na jejichž

poskytování se vztahuje zvláštní zákon a tento zákon upravuje jejich poskytování dostatečně komplexně.

Pokud tedy orgán I. stupně žádost sodkazem na ust. § 2 odst. 3 Ian odmítl a žadatele odkázal na

ustanovení § 38 správního řádu, je jeho rozhodnutí správné a v souladu se zákonem.

Odvolací orgán se dále zabýval konkrétními odvolacími důvody odvolatele.

Namítá-li předně odvolatel nepřiléhavost výše uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu ze dne

13.12. 2012, nelze stímto souhlasit. | kdyby řízení před soudem, kterého se citovaná judikatura týká,

nebylo věcně zcela totožné s řízením o předmětné žádosti o informace, jsou závěry, o které orgán I. stupně

opřel své rozhodnutí, univerzálního charakteru a dle názoru odvolacího orgánu není třeba jejích dopad

omezovat pouze na případy, které jsou věcně identické stím, kterého se dané soudní řízení týkalo.

Judikaturu Nejvyššího správního soudu nelze ve smyslu její přiléhavosti chápat tak úzce, jak předestírá

odvolatel (tj. že jakmile daný případ není věcně zcela totožný, nelze se opřít o žádnou část rozhodnutí), ale

je třeba hodnotit přiléhavost každé její Části, která je způsobilá samostatně obstát a lze z ní vyvodit

směrodatné závěry. Vtomto případě správní orgán opřel své rozhodnutí o závěr plynoucí zjudikatury

Nejvyššího správního soudu, že nahlížení do spisu dle §38 správního řádu je komplexně upraveným

specifickým postupem poskytování informací, a že tento postup se aplikuje právě a především v případě,

kdy žadatel požaduje kompletní správní spis. Tento závěr přitom plyne z rozboru ustanovení § 38 správního

řádu, který soud provedl (a povinný subjekt zopakoval ive svém rozhodnutí) a na němž ilustroval komplexní

charakter předmětné úpravy. Ztohoto rozboru samého přitom jasně plyne, že závěry o komplexností

úpravy nahlížení dle § 38 správního řádu a zvláštnosti daného institutu vůči obecné úpravě lan platí

nezávisle na konkrétních specífíčnostech soudem projednávané věci, ale naopak obstojí nezávisle na

skutkovém stavu daného případu, neboť z něj nevychází, nejsou na něj exkluzivně a bezvýhradně vázány a

lze je vztáhnout i na předmětný případ. V dané věci šlo navíc o žádost účastníka řízení o kompletní správní

spis, což nynější věci zcela odpovídá. Není podstatné, že v daném případě stran rozsudku

Č.j.:7An518/2012-23 byl skutkový stav takový, že povinný subjekt vdané věci ani nevydal odmítavé

rozhodnutí, což není nynější případ, neboť podstatný závěr spočívající vkomplexnosti úpravy dle § 38

správního řádu s touto skutkovou okolností neoddělitelně nesouvisí a lze jej tak vztáhnout i na jiné případy.

Podstatné tedy zůstává, že soud konstatoval komplexní charakter institutu nahlížení ve vztahu k žádostem o

poskytnutí informaci ze správních spisů dle § 2 odst. 3 lan, což je konstatování obecně platné,

nepodmíněné a nezávislé na konkrétních detailech dané věci. Aplikovatelnost těchto závěrů tedy správní

orgán nemohl popřít tím, že sám postupoval odlišně od správních orgánů, které byly činné vsoudem

projednávané věci, zejména pokud jednal vsouladu se soudem vyslovenými závěry a přiměřeně a

zákonným způsobem je aplikoval na svůj případ.

Odvolací orgán přitom považuje, jak plyne zjiž výše uvedeného, dotčenou a orgánem l. stupně

odkazovanou judikaturu za správnou, aktuální a ústavně konformní, přičemž rozporuje mimo jiné i

rozsudky, na které odkázal odvolatel již ve své Žádosti (tato rozhodnutí má za překonaná právě především

rozsudkem č. j.: 7 Ans 18/2012-23). Tato judikatura pak překonává také odvolatelem odkazovaný rozsudek

Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 08. 2009, Č. j.: 1 As 51/2009-106 (ostatně právě zde lze zdůraznit, že

odvolatel je účastníkem v dotčené věci a závěry vztahující se na neúčastníky tak pro něj nejsou relevantní) i

další jím zmíněnou judikaturu. Odvolací orgán nesdílí názor odvolatele, že by snad vtéto věci nebyla

jednotná soudní judikatura, k čemuž odkazuje právě na výše uvedený rozsudek, přičemž odvolatel neuvedl

jediný novější rozsudek, který by tento závěr zpochybňoval. Na výše uvedeném nemůže nic změnit ani

skutečnost, že judikatura, na kterou odkazoval Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí, vznikla



v některých případech za již neaktuálního znění správního řádu či Ian. Závěry Nejvyššího správního soudu

odpovídají aktuálně účinnému znění správního řádu a institutu nahlížení a soud pouze stroze bez dalšího

neodkázal na svou starší judikaturu, ale sám zformuloval klíčové myšlenky, o které se orgán I. stupně ve

svém rozhodnuti opřel, přičemž tyto myšlenky obstojí nezávisle na některých dílčích formulačních změnách

textu zákona.

Zde je na místě rozporovat tvrzení odvolatele, že !an neobsahuje obecnou výluku týkající se veškerých

správních spisů, kdy Ian sice výslovně nevylučuje veškeré správní spisy ze své působnosti, z výše uvedené

judikatury však plyne jednoznačný závěr, že ustanovení § 2 odst. 3 Ian ve vztahu k předmětné žádosti o

informace ve spojení s ustanovením § 38 správního řádu touto výlukou je.

Nelze přitom ani souhlasit, že by výše uvedeným postupem mělo ze strany správních orgánů dojít kjakkoliv

nepřípustnému omezování odvolatelova práva na informace, když povinný subjekt odkázal žadatele na

řádný právní postup, který komplexně upravuje poskytování informace, o něž má zájem, a který má

přednost před úpravou dle Ian. Postup správního orgánu, kdy zamítne ze zákonných důvodů žádost o

informace podanou zákonem neakceptovaným způsobem, je-li zde jiný řádný a zákonný postup, jak

informace případně získat (a žadateli jako účastníku řízení tento postup jednoznačně svědčí a je mu

umožněn), na který navíc správní orgán žadatele odkáže, avšak žadatel se jej rozhodl nevyužit, označit za

znemožňování poskytnutí těchto informací, či dokonce za nezákonně omezování práva na informace. Dle

odvolacího orgánu nelze postup správního orgánu označit ani za neústavní, případně v rozporu s právem na

informace zaručeným Listinou základních práv a svobod, je-Ii zde zákonem preferovaný a náležitě upravený,

specifický a komplexní postup, jak o přístup k těmto informacím žádat, a žadatel namísto tohoto postupu

volí, at&#39; už nevědomky či úmyslně, postup nesprávný, a správní orgán mu tedy zákonným postupem jeho

žádost odmítne (je však na místě upozornit, že správním orgánům nepřísluší autoritativně zkoumat, zda je

zákonem nastavený postup v souladu s ústavním pořádkem, případně s Listinou základních práv a svobod,

neboť toto posouzení spadá do příslušnosti soudů, nikoliv správních orgánů, které musí zákon aplikovat

vjeho platné a účinné podobě).

Správním orgánům aplikujícím Ian nepřísluší hodnotit, zda je postup dle komplexní specifické úpravy

zvláštního předpisu přísný či naopak, zda umožňuje přístup k relativně úzkému či naopak širokému okruhu

osob, případně zda je tento postup hospodárný či nikoliv, neboť tyto otázky přísluší řešit toliko zákonodárci,

nikoliv aplikujícím správním orgánům. Stanoví-li zákon, že má žadatel postupovat nějakým způsobem,

přičemž vylučuje užití jiného postupu, nemůže se správní orgán svévolně rozhodnout, že tuto výluku

opomene, i kdyby zákonný postup byl znatelně přísnější či v konečném důsledku neopravňoval žadatele

k přístupu k předmětným informacím (tj. nikoliv, že mu neumožní o přístup vůbec požádat, ale žádost bude

vyhodnocena tak, že mu přístup umožněn nebude, například proto, že žadatel nesplňuje zákonné

podmínky). Toto vymezení je věcí zákonodárce. Odvolatel je přitom každopádně osobou, která do okruhu

osob oprávněných patří a odvolací orgán tak tuto argumentaci má za bezpředmětnou.

Výluka dle § 2 odst. 3 Ian sama o sobě nepředstavuje, jak nesprávně tvrdí odvolatel, paušální omezení

přístupu ke všem správním spisům, případně není ani jejím účelem znemožnění poskytování informací, když

pouze stanoví, že se má použít jiný komplexně upravený specifický postup, který upravuje přístup k tomuto

okruhu informací s ohledem na případné zvláštní okolnosti s těmito informacemi obecně spojené. Sám Ian

nestanoví, že na tyto informace nemá žadatel právo, nebo že mu mají být tyto informace odepřeny, pouze

že se na jeho Žádost Ian nepoužije.

Odvolatelem navrhovaný gramatický výklad ustanovení § 2 odst. 3 lan, tedy že zvláštní úprava by měla

přednost v případě, že upravuje poskytování informací, nikoliv jejích odepření, je dle odvolacího orgánu

pouze účelový a zcela v rozporu sjiž výše uvedenou judikaturou správních soudů. Zjiž uvedeného ostatně



plyne, že aby měla speciální úprava poskytování informací přednost před Ian, musí vykazovat jistou míru

komplexností, tedy mimo jiné musí upravovat také postup při odmítnutí žádosti o informace, opravné

prostředky apod., což je zcela v rozporu s tímto argumentem odvolatele. Pojem „poskytování informací&quot; ve

smyslu § 2 odst. 3 Ian je třeba chápat v širším slova smyslu, tedy že takovýto zákon upravuje postup nejen

při poskytování informací, ale i v případě odepření poskytnutí informací. Ostatně již ustanovení § 1 lan

uvádí, že tento zákon upravuje pravidla pro „poskytování informací&quot;, přičemž obsahuje očividně pravidla i

pro odepření poskytnutí. Ani Ian totiž nezakotvuje neomezený přístup k informacím, nýbrž sám stanoví

některá omezení na poskytnutí požadovaných informací, a tedy i tento zákon v některých případech

vymezuje okruhy osob, které požadované informace získat nemohou, a i dle tohoto zákona může být okruh

osob, jež mají přístup k některým informacím, značně omezený (například přístup k informacím, které jsou

označeny za utajované, bude odepřen všem, kteří nemají oprávněný přístup k těmto informacím).

Ustanovení § 2 odst. 3 Ian nelze ani vykládat tak úzce, že jeho jediným smyslem je odstranění případné

procesní duplicity. Takový výklad odvolatel nejen, že ničím nepodkládá, ale ani neodpovídá realitě

vzájemných vztahů dotčených právních úprav. Ian je totiž ve vztahu k poskytování informací předpisem

obecným, který se použije v situaci, kdy žádný jiný zákon neobsahuje specifický a komplexně upravený

postup, jak příslušné informace poskytnout (jak vyplývá právě z ustanovení § 2 odst. 3 Ian). Z povahy věci

tak tento zákon nemůže brát v úvahu všechny okolnosti související s nejrůznějšími typy informací, jejichž

poskytnutí může být požadováno (přístup k některým zvláště důvěrným či jinak zvláštním informacím může

být například omezen pouze pro některé skupiny osob, skterými Ian nepočítá, či může vyžadovat jiné

specifické podmínky pro umožnění přístupu k nim). Ustanovením § 2 odst. 3 lan tak nebylo nepochybně

sledováno pouze odstranění případné procesní duplicity (byl-li to vůbec podstatný úmysl této úpravy), ale

řeší situace, kdy zákonodárce ve vztahu k určitým okruhům informací zavedl vzhledem kjejich specifické

povaze odlišný režim poskytování a bylo nutné tento režim zachovat a vyvarovat se toho, aby byl obcházen

Či jinak oslabován relativně volně upraveným postupem dle Ian (který je volný a relativně mírný stran

případných omezení právě proto, že jde o předpis ve vztahu k poskytování informací obecný).

Co se pak odvolatelem zmiňované hrozby nakažení koronavirem týče, případně komplikací s překročením

hranice, považuje toto odvolací orgán za nepřípadné. Dotčený povinný subjekt zjevně i nadále funguje a je

možné se k němu navzdory aktuální situací dostavit a do spisů nahlížet, a to i za dodržování veškerých

řádných hygienických opatření. Odvolacímu orgánu není známo žádné plošné opatření či jiné okolnosti,

které by zcela znemožňovaly či podstatně nepřiměřené ztěžovaly dostavení se kdotčenému správnímu

orgánu či dokonce překročení hranice .mezi Českou a Slovenskou republikou. Tvrzení odvolatele jsou zcela

paušálního a blanketního charakteru a nelze jim tak přikládat váhy, přičemž neuvedl žádné konkrétní

skutečnosti, které by mu znemožňovaly se kdanému správnímu orgánu dostavit a jeho práv využít.

Zejména se tato tvrzeníjeví bezpředmětná, má-li na území České republiky organizační složku.

Odvolací orgán tedy uzavírá, že napadené rozhodnutí je správné a zákonné. Odvolatel jakožto účastník

řízení má právo požadovat nahlédnutí do dotčeného spisového materiálu postupem dle § 38 správního

řádu, případně právo si činit výpisy či požadovat pořízení kopií spisu či jeho Částí. Jde o informace, na jejichž

poskytování se vztahuje zvláštní úprava, která je úpravou speciální vůči úpravě dle Ian a je úpravou

komplexní. Odvolací orgán má za zjevné a prokázané, že zákon o svobodném poskytování informací se na

vyřízení žádosti odvolatele nepoužije a povinný subjekt tedy rozhodl správně a vsouladu se zákonem,

pokud žádost odmítl.

Odvolací orgán nenalezl ani žádné zásadní procesní pochybení, které by mělo za následek nezákonnost

postupu orgánu |. stupně či jeho rozhodnutí a nezjistil ani žádnou vadu napadeného rozhodnutí, která by

byla podstatná pro jeho správnost či zákonnost, a kterou by se musel zabývat pro uspokojení veřejného



zájmu. Jediné, kde orgán l. stupně dle odvolacího orgánu pochybil bylo, že napadené rozhodnutí zasilal dodatové schránky organizační složky odvolatele, přestože tato organizační složka je odlišným subjektem ododvolatele a odvolatel výslovně tuto složku zmocnil pouze kodesílání písemností, nikoliv kdoručováni.Protože se však odvolatel proti napadenému rozhodnutí odvolal a prokazatelně se tak s napadenýmrozhodnutím seznámil, nejde o pochybení, které by mělo vliv na zákonnost daného řízení.

Odvolací orgán shrnuje, odvolání nepovažuje za důvodné a má za to, že vzhledem k výše řečenému rozhodl
orgán I. stupně o žádosti odvolatele správně a v souladu se zákonem, pokud žádosti nevyhověl a poskytnutíodvolatelem požadovaných informací odmítl s odkazem na ust. § 2 odst. 3 ve spojení s ust. § 15 odst. 1 Ian.Rozhodnutí orgánu l. stupně je přezkoumatelné a opírá se o aktuální a na věc dopadajíci judikaturu
Nejvyššího správního soudu. Rozhodnutí má také všechny předepsané náležitosti.

Odvolací orgán pro úplnost sděluje, že nevyhověl žádosti odvolatele pro komunikaci ve Slovenském jazyce.Z § 16 správního řádu plynou určitá práva osobám, které neovládají jednací jazyk, případně občanům ČR
příslušejícím k národnostním menšinám. Odvolatel je však právnickou osobou sídlící na Slovensku, a není
tedy občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině. Sám přitom svou žádost i odvolání
podal v českém jazyce a nemůže tak být řeč ani o tom, že by snad neovládal jednací jazyk. Opět je přitomtřeba připomenout, že má organizační složku sídlící v České republice. Vyhotovení rozhodnutí veslovenském jazyce se tak jeví zjevně nadbytečné.

Odvolací orgán taktéž podotýká, že protože účastník zmocnil svou organizační složku toliko kodesílání
písemností jeho jménem, je na místě doručovat toto rozhodnutí především samotnému odvolateli. V zájmuřádného seznámení se stímto rozhodnutím a sohledem na to, že účastník dosud řádně komunikoval
vprůběhu řízení především zdatové schránky své organizační složky, rozhodl se odvolací orgán toto
rozhodnutí zaslat odvolateli také právě prostřednictvím této datové schránky „na vědomí&quot;.

Sohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán vsouladu s ust. §90 odst. 5 správního řádu odvolání
zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil.


