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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, 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”) rozhodl ve věci

odvolání pana Petra Procházky, XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX (dále též jen

„odvolatel”) ze dne 18. 11. 2016 proti rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne

14. 11.2016, č. j.: OSDD/20768/2016,

takto:

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

proti rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 14. 11. 2016,

č. j.: OSDD/20768/2016

zamítá

a rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 14. 11. 2016,

č. j.: OSDD/ 20768/ 2016

se potvrzuje.

Odůvodnění

Odmítavým rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 14.11.2016,

č.j.: OSDD/20768/2016, bylo rozhodnuto ve věci žádosti odvolatele o poskytnutí informace ve smyslu

zákona 0 svobodném přístupu kinformacím, týkající se řízení o správním deliktu provozovatele vozidla

vedeném pod Č. j.: OSDD/70732/2015, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu

k informacím tak, že žádosti se nevyhovuje.

Předmětné rozhodnutí bylo odvolateli doručeno prostřednictvím jeho datové schránky dne 14. 11. 2016.

Odvolatel pak proti předmětnému rozhodnutí podal odvolání prostřednictvím datové schránky dne

18. 11.2016, tedy v zákonné lhůtě pro podání odvolání.

Odvolací orgán dále zkoumal, zda je odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že podané odvolání přípustné je.

Odvolání bylo podáno žadatelem o informaci (účastníkem řízení). Účastník řízení se nevzdal práva na

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

Odvolatel v odvolání na prvním místě namítá, že judikát, o který orgán |. stupně opřel své rozhodnutí, na

danou situaci nepřiléhá. Odkazuje na související judikaturu Nejvyššího správního soudu a rozporuje její



aplikovatelnost. Namítá, že výklad ust. § 2 odst. 3 provedený orgánem I. stupně není opřen o žádné

rozhodnutí soudu a je zcela absurdní, neboť účelem tohoto ustanovení není znemožnit poskytnutí

informace, ale odstranit procesní duplicitu. Podotýká, že otázka, zda za úprava nahlížení do spisu dle § 38

správního řádu je Či není speciální úpravou poskytování informací, která má přednost před lan, není dosud

jednoznačně vyřešena a uvádí názory různých senátů Nejvyššího správního soudu. Dle názoru odvolatele

v případě, že žadateli nesvědčí lepší právo na přístup do spisu prostřednictvím přímého nahlížení, nelze

poskytnutí informací paušálně odmítnout s odkazem na § 2 odst. 3 Ian. Uvádí také, že právo na informace

je základním lidským právem a postup správního orgánu není zákonem upravený způsob jeho omezení.

Právo přímého přístupu ke spisu dle § 38 správního řádu svědčí dle odvolatele velmi omezenému okruhu

osob a takovou úpravu nelze samu o sobě považovat za vyhovující výše uvedeným základním právům a

ústavním principům a je tedy nutné na žádost ostatních osob aplikovat obecnou úpravu Ian a po aplikaci

příslušných omezení postupem dle § 12 lan zbývající informace poskytnout. Dále odkazuje na nějaká další

rozhodnuti Nejvyššího správního soudu. Nakonec uvádí, že povinný subjekt nepostupuje dle zásady

minimalizace nákladů, kdy odmítá poskytnout součinnost žadateli, v pořízení elektronické podoby spisu,

přestože dle odvolatele se jedná o nejlevnější a pro obě strany nejméně zatěžující postup získání informace.

Odvolatel na závěr navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí a nařízení nového projednání žádosti.

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,

které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává

jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o

nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy,

popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.

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

předcházelo z hlediska souladu s právními předpisy.

Ze správního spisu vyplývá, že odvolatel dne 03. 11. 2016 na základě zákona č. 106/1999 Sb., požádal

Městský úřad Židlochovice o poskytnutí informace týkající se řízení vedeného pod

č. j.: OSDD/70732/2015-9, č. případu 2015/521173, konkrétně poskytnutí kompletní kopie spisového

materiálu, vedeného pod timto č. j. Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, vydal dne 14.11.2016

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, č.j.:OSDD/20768/2016, kterým této žádosti nevyhověl, přičemž proti

tomuto postupu orgánu |. stupně podal žadatel předmětné odvolání. Vodůvodnění rozhodnutí správní

orgán l. stupně konstatoval, že zákon o poskytování informací se na žádost odvolatele nevztahuje, přičemž

uvedl, že není rozhodné, že podání bylo nazváno jako žádost o poskytnutí informace dle zákona o

svobodném přístupu k informacím, protože podání se v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu

posuzuje podle svého skutečného obsahu, než ohledu na své označení. Fakticky se tedy dle orgánu i. stupně

jedná o žádost o pořízení kopie spisu ve smyslu § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”). Jde o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení

se sobsahem spisu, a proto má aplikace § 38 správního řádu přednost. Orgán I. stupně pak odkázal na

judikaturu Nejvyššího správního soudu, dle které je nahlížení účastníka řízení do spisu dle ustanovení § 38

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

aplikovat právě v případě, požaduje-li žadatel kopii správního spisu, přičemž konkrétně odkázal na rozsudek

Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012, č. j.: 7 Ans 18/2012 - 23. Uvádí, že dle judikatury je

nahlížení do spisu zvláštním institutem vůči obecné úpravě poskytování informací, a proto se vtomto

případě vsouladu sustanovením §20dst.3 Ian nepoužije. Na závěr orgán l. stupně připomněl, že

účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet v souladu s § 38 správního řádu do spisu a rovněž mají

právo size spisu pořizovat výpisky či kopie.



Součástí spisové dokumentace je také plná moc kzastupování ze dne 27. 10. 2016, kterou pan Rudolf

Husák, nar. 20. 08. 1991, bytem Třeboradická 1072/41, 182 00 Praha, udělil odvolateli plnou moc

k zastupování v řízení týkajícího se případu Č. 2015/521173.

Orgán I. stupně ve svém vyjádření kodvolání pouze zrekapituloval svou argumentaci uvedenou

vnapadeném rozhodnutí a uvedl, že odvolatel je na základě plné moci ze dne 27. 10. 2016 jakožto

zmocněnec povinného, účastníkem řízenívedeného pod Č. j.: OSDD/70732/2015.

Odvolací správní orgán se tedy zabýval stěžejní otázkou tohoto sporu, a tedy, zda měla být žádost účastníka

o zaslání konkrétních informací ze spisového materiálu poskytnuta podle zák. č. 106/1999 Sb., nebo tato

měla být odmítnuta a účastník odkázán na ust. § 38 zák. č. 500/2004 Sb.

Dle ust. § 4 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., platí, že povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě

žádosti nebo zveřejněním.

Dle ust. § 14 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., povinný subjekt posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto

zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost

doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována

příliš obecně, 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,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

cl) nerozhodne-Ii podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne

přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě

žadateli konečnou licenční nabídku.

Dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., pokud povinný subjekt žádostí, byt&#39; 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 žádosti&quot;), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Dle ust. § 38 odst. 1, 2, 3, 4 zák. č. 500/2004 Sb., 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 její 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.

Otázkou, zda lze prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím nahlížet do správního spisu,

resp. uplatnit právo na pořízení kopie spisu, se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku

č.j.: 7Ans 18/2012-23, na který vnapadeném rozhodnutí odkázal správní orgán l. stupně. NSS vtomto

rozsudku judikoval, že nahlížení účastníka řízení do spisu podle ust. § 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. V ust. § 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 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, jímž je vysloveno, že se nepovoluje nahlížet do správního spisu

(odst. 5), je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Nahlížení do spisu je tedy zvláštním institutem vůči

obecné úpravě poskytování informací, a proto se vtomto případě zákon o svobodném poskytování

informací nepoužije, když podle jeho ust. § 2 odst. 3 se tento zákon mimo jiné nevztahuje na poskytování

informací podle zvláštního právního předpisu.

Odvolací orgán nesouhlasí sodvolatelem, že by závěry Nejvyššího správního soudu, které vorgánem I.

stupně citovaném rozhodnutí soud vyjádřil a 0 které tento orgán opřel své odmítavé rozhodnutí, nebylo

možné aplikovat i na předmětné řízení. | kdyby řízení před soudem, kterého se citovaná judikatura týká,

nebylo věcně totožné s řízením o předmětné žádosti o informace, použité závěry soudu jsou univerzálního

charakteru a dle názoru odvolacího orgánu není třeba jejich dopad omezovat pouze na případy, který jsou

věcně totožné s tím, jehož se dané soudní řízení týkalo. Na tom nemůže nic změnit ani skutečnost, Že by

judikatura, na kterou odkazoval Nejvyšší správní soud, vznikla v některých případech za již neaktuálního

znění správního řádu či lan, když argumentace soudu přímo v citovaném rozhodnutí aktuálně účinnému

znění těchto předpisů odpovídá a soud na tuto staršíjudikaturu neodkázal pouze stroze bez dalšího a sám

zformuloval klíčové myšlenky, o které se orgán |.stupně ve svém rozhodnutí opřel. Popisem úpravy

institutu nahlížení do spisu jako komplexní úpravy poskytování informací účastníkům řízení bylo zřejmě

Nejvyšším správním soudem reagováno na aktuální znění ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. - zákon se

nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon (v tomto případě správní řád) upravuje jejich

poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných

prostředků a způsobu poskytnutí informací (tedy ust. § 38 správního řádu - nahlížení do spisu). Odvolací

orgán dodává, že ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší správní soudu i ve svém dřívějším rozhodnutí ze dne

13. 08. 2008, č.j.: 2 As 38/2007-78, na které Nejvyšší správní soud ve svém dříve zmíněném rozhodnutí

odkazoval, ve kterém judikoval, že: „nahlížení účastníka řízení do spisu podle § 38 správního řádu z roku

2004 je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je subsumovatelné

pod § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, zněhož plyne, že zákon o

svobodném přístupu kinformacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního

předpisu.” Odvolací orgán opět nesouhlasí s názorem odvolatele, že by tento závěr Nejvyššího správního

soudu nebyl aplikovatelný na předmětné řízení, vzhledem ktomu, že od okamžiku vydání tohoto

rozhodnutí se dotčená ustanovení příslušných předpisů podstatným způsobem nezměnila a uvedený závěr

má všeobecný charakter. Dle názoru odvolacího orgánu aplikovatelnost uvedené judikatury nemůže

zpochybnit ani fakt, že správní orgán l. stupně vydal rozhodnutí o odmítnutí, když tato skutečnost není

otázkou posouzení, zda se Ian na danou věc použije nebo ne, nýbrž jaký způsob vyřízení žádosti o

informace je na místě v případě, kdy má správní orgán za to, že se lan na danou věc nepoužije. Orgán |.

stupně přitom jednal v souladu s ustálenou judikaturou správní soudu, z které jasně plyne povinnost vydat

rozhodnutí 0 odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 |an i vpřípadě, kdy je povinný subjekt

přesvědčen, že požadovaná informace nespadá pod režim informačního zákona (viz například rozhodnutí

Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013, Č. j.: 9 As 78/2013-26).

Odvolací orgán tedy nesouhlasí s názorem odvolatele, že by se výklad ustanovení § 2 odst. 3 |an provedený

orgánem I. stupně neopíral o žádné soudní rozhodnutí. Taktéž se neztotožňuje s názorem odvolatele, že by

takovým výkladem snad docházelo k znemožnění poskytnutí požadovaných informací. Prostřednictvím

tohoto výkladu orgán I. stupně odkazuje žadatele na právní postup, který komplexně upravuje poskytování

informace, o něž má zájem, a který má přednost před úpravou dle lan. Dle názoru odvolacího orgánu nelze

postup správního orgánu, kdy zamítne ze zákonných důvodů žádost o informace podanou nesprávným



způsobem, je-li zde jiný řádný a zákonný postup, jak informace získat, na který navíc správní orgán žadatele

odkáže, označit za znemožňování poskytnutí informací. Navíc, je-li odvolatel v předmětném řízení

zmocněncem účastníka řízení, má obdobné procesní postavení a svědčí mu jakožto zástupci účastníka řízení

jednoznačné právo nahlédnout do spisu, a pokud by toto právo náležitě využil, získal by informace, které

požadoval.

Zodpovězení otázky, zda nahlížení do spisu je zvláštním institutem vůči obecné úpravě poskytování

informací, a proto se v případě žádosti účastníka toho kterého konkrétního řízení zákon o svobodném

poskytování informací nepoužije, bylo nosnou částí již zmíněného rozsudku NSS ze dne 13. 12. 2012

č.j.: 7Ans 18/2012-23, přičemž Nejvyšší správní soud ktomuto závěr dospěl, když v rozsudku provedl

rozbor ustanovení § 38 správního řádu a to i ve vztahu kaktuálnímu znění ust. § 2 odst. 3 zákona

č.106/1999 Sb. (zákon se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich

poskytování, zejména vyřízení žádostí včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných

prostředků a způsobu poskytnutí informací). Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném rozsudku NSS byl

potvrzen názor, že nahlížení do spisu je zvláštní institut vůči obecné úpravě poskytování informací, jako

stěžejní otázka pro tehdejší rozhodnutí o kasační stížnosti, je odvolací orgán toho názoru, že citovaný

rozsudek je naprosto přiléhavý na nyní řešený případ, když žadatel (zmocněnec účastníka řízení) namísto,

aby užil speciální úpravy (správní řád), žádá o informaci ze spisu prostřednictvím obecné úpravy pro

poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.). Názor, že má přednost nahlížení dle ust. § 38 před lan, byl

uveden v rozsudku Č. j.: 2 As 38/2007-78 (ve vztahu kjiž neplatnému znění Ian). V rozsudku č. j.: 5 As

3/2006-70 Nejvyšší správní soud uvedl, že ve smyslu ust. § 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších

předpisů je třeba za jedinou právní úpravu, která má před tímto zákonem přednost považovat takovou,

která upravuje poskytování informací komplexně. V rozsudku č. j.: 9 Ans 7/2012-56 Nejvyšší správní soud

uvedl, že je nutné 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 právní úpravu ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto

zákona. Se závěry zvýše uvedené judikatury se odvolací orgán ztotožňuje a sodkazem na ni rozporuje

tvrzení odvolatele, že otázka speciality nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu ve vztahu k Ian nebyla

dosud jednoznačně vyřešena.

Odvolatel v odvolání uvádí, že v případě, že žadateli ono lepší právo na přístup do spisu prostřednictvím

nahlížení nesvědčí, nelze poskytnutí informací paušálně odmítnout s odkazem na § 2 odst. 3 lan. To však

není tento případ. Spis vedený u správního orgánu k č. j.: OSDD/70732/201S, z něhož požadoval odvolatel

zaslat informace, je správním spisem. Z plné moci, která je součástí spisu, stejně jako z vyjádření povinného

subjektu k podanému odvolání, vyplývá, že odvolatel je v předmětném řízení zástupcem účastníka řízení,

a odvolatel má tedy na základě ust. § 38 správního řádu právo se seznámit s obsahem předmětného spisu,

a také právo na pořízení kopií listin z něj. Přitom je nerozhodné to, že podání účastníka bylo nazváno jako

žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání se

totiž v souladu s ust. § 37 odst. 1 správního řádu posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak

je označeno. V nyní řešeném případě tedy odvolatel jakožto zmocněnec účastníka řízení, který má zájem

získat informace ze spisového materiálu, měl a mohl, jak již bylo řečeno výše, využít práva svědčící právě

jemu jakožto zástupci účastníka řízení, a to nahlédnout do spisu.

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

přednost v případě, že upravuje poskytování informací, nikoliv jejich 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.

Správní orgán I. stupně tedy dle názoru odvolacího správního orgánu, a to s ohledem na výše uvedené,

nepochybil, pokud žadatelovu (zmocněnec účastníka řízení) „Žádost poskytnutí informace podle

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím”, ve které žádal o zaslání kompletní kopie

spisového materiálu, odmítl a odkázal ho na ust. § 38 zák. č. 500/2004 Sb., které komplexně upravuje

postup poskytování informací ze správních spisů a je tak speciálním ustanovením vůči obecné úpravě

poskytování informací dle zák. Č. 106/1999 Sb.

Shrnuto a zjednodušeno, kdyby odvolatel jako zmocněnec účastníka řízení využil svého práva na nahlížení

do spisu, získal by informace, které požadoval, jelikož však zvolil nesprávný způsob (žádost podle

z. č. 106/1999 Sb.), jak informace získat, tak mu informace poskytnuty nebyly. Kdyby osoba nikterak

nezainteresovaná vduchu ust. § 38 odst. 1 a 2 správního řádu (bez prokázání právního zájmu) zažádala o

nahlížení do spisu, správní orgán by této žádosti také nevyhověl. Rozdíl spočívá v procesním postavení

žadatelů vůči vedenému správnímu řízení. Tomu kterému žadateli svědčí to které příslušné právo, jak

informace ze správního řízení získat. V nyní řešeném případě pak odvolatel jako zmocněnec účastníka řízení

zvolil nesprávný způsob (obecnou úpravu), jak informace získat, tak mu informace poskytnuty nebyly,

jelikož mu svědčila úprava speciální (správní řád). Odvolací orgán taktéž nesouhlasí s názorem, že by měl

tento postup správních orgánů představovat nezákonné omezení základního lidského práva na informace,

neboť v případě, že by využil svého práva na nahlížení do spisu, a zvolil tedy správný a náležitý postup,

správní orgány by mu nijak nebránily tyto informace získat. Nelze tedy mluvit o omezení práva na informace

jen proto, že odvolatel požadoval informace způsobem, který je dle názoru odvolacího orgánu v rozporu se

zákonem, a orgán I. stupně ze zákonných důvodů této žádosti nevyhověl, když je zde jiný, dle názoru

odvolacího orgánu zákonný a náležitý postup, kterým by tyto informace získal a na který byl dokonce

vodůvodnění napadeného rozhodnutí upozorněn a, jak ostatně vyplývá zobsahu samotné žádosti o

informace, sám odvolatel si je jeho existence plně vědom.

Odvolatel také argumentuje, že právo přímého přístupu ke spisu dle § 38 správního řádu svědčí velmi

omezenému okruhu osob, na rozdíl od obecného práva na informace. Odvolací orgán je však toho názoru,

že § 38 odst. 2 upravuje právo na nahlédnutí do spisu jiným osobám dostatečně široce, aby mohly být za

splnění zákonných podmínek informace poskytnuty skutečně každému, kdo na to má oprávněný zájem.

Naopak je třeba mít na paměti, že byť právo na informace svědčí vzásadě každému, není poskytování

informací dle Ian absolutní a vzhledem k povaze informací, které jsou součástí správních spisů (zejména

takových, kdy se rozhoduje o správních či jiných deliktech jejich účastníků), spadají tyto informace, a to i ty

dílčí, pod ochranu osobnosti účastníků řízení. Odvolací orgán musí ostatně upozornit, že výklad odvolatele

by vedl ad absurdum ke stavu, kdy by osoba zúčastněná na řízení, musela postupem, který předpokládá

sám správní řád pro nahlížení do spisu, prokazovat právní zájem nebo jiný vážný důvod na poskytnutí

příslušných informací, zatímco podala-li by vedle toho žádost dle Ian, tedy dle úpravy obecné, povinností

prokazovat právní zájem by se vyhnula. Akceptace argumentace odvolatele by také mohla vést kdle

odvolacího orgánu absurdnímu stavu, kdy by účastník řízení, jehož se spis týká, mohl režim nahlížení do

spisu dle § 38 správního řádu, tedy režim který správní řád přímo předpokládá a komplexně upravuje, zcela

ignorovat a soustavně obcházet prostřednictvím žádostí o informace dle Ian, tedy předpisu upravujícího

poskytování informací obecně, takže úprava § 38 správního řádu by pak byla v zásadě nadbytečné, což dle

odvolacího orgánu jistě není zákonodárcem zamýšlený stav. Odvolací orgán také považuje za vhodné

upozornit, že poskytnutí informace ze správního spisu osobám, které nesplňují podmínky § 38 správního

řádu, byt&#39; by šlo o informace dílčí nebo v anonymizované podobě (zejména jde-li o spis k přestupkovému

řízení či jinému řízení, v kterém se rozhoduje o sankcí, tedy řízení, v nichž vystupuje konkrétní fyzická osoba,



a které se dotýká Či může dotýkat její osobnostní sféry), by mohlo znamenat vážné narušení soukromí

účastníků těchto řízení a porušení ochrany jejich osobních údajů a zásah do jejich osobnostních práv.

Odvolací orgán je nakonec toho názoru, že je-li zde řádný a zákonný postup, jakým informace může

odvolatel získat, odvolatel na něj byl již správními orgány odkazován a existence tohoto náležitého postupu

si je zjevně vědom, nemůže namítat, že je omezováno jeho právo na informace, podá-li žádost 0 informace

procesně nesprávným postupem a správní orgán jí tedy ze zákonných důvodů pochopitelně nevyhoví.

Co se odvolatelova odkazu na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 08. 2009,

č. j.: 1 As 51/2009-106 týče, uvádí odvolací orgán, že závěry vyjádřené vtomto rozsudku považuje,

s ohledem na jíž uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012

č. j.: 7 Ans 18/2012-23, za překonané, a to i vzhledem k tomu, že z výše uvedeného plyne, že dle § 38 může

při splnění příslušných podmínek žádat o nahlídnutí do spisu kterákoliv osoba, tedy nejen účastník řízení či

jeho zástupce, ale i osoby ostatní a lan tak nedopadá na širší okruh osob, než správní řád.

Namítá-li odvolatel, že povinný subjekt nepostupuje dle zásady minimalizace nákladů, je třeba konstatovat,

že podá-li účastník žádost, která splňuje zákonné podmínky pro odmítnutí, nemůže správní orgán tuto

skutečnost pomínout a případné vady podání napravit vjeho prospěch jen proto, že jde o méně nákladný

postup, ať už pro účastníka či správní orgán samotný. Zásadu ekonomie řízení může správní orgán

uplatňovat pouze v zákonných mezích, nikoliv je kvůli této zásadě překračovat. Odvolací orgán je nadto

toho názoru, že byť by měly orgány zásadně postupovat tak, aby účastníka zbytečně nezatěžovali

zbytečnými náklady a úkony, měl by také účastník nést alespoň minimální odpovědnost za formu a obsah

svých podání, zejména souvisí-li s jejich účastí ve správních řízeních.

Sohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán vsouladu s ust. § 90 odst. 5 správního řádu odvolání

zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.
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