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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&quot;) rozhodl ve věci

odvolání společnosti ODVOZ VOZU, s. r. o., IČ: 03724026, se sídlem Americká 362/11, Vinohrady,

12000 Praha 2 (dále též jen „odvolate|”) ze dne 08. 12. 2016, proti rozhodnutí Městského úřadu

Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 06. 12. 2016, Č. j.: OD/21663/2016,

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 06. 12. 2016, č. j.: OD/21663/2016

z a m ít á

a rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 06. 12. 2016, č. j.: OD/21663/2016

se potvrzuje.

Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 06. 12. 2016, č.j.: OD/21663/2016

bylo rozhodnuto ve věci žádosti odvolatele o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu

k informacím, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn.: 2015/518503, v souladu

s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím tak, že žádosti nebylo vyhověno.

Předmětné rozhodnutí bylo odvolateli doručeno dne 06. 12. 2016 do jeho datové schránky. Odvolatel proti

předmětnému rozhodnutí podal odvolání dne 08. 12. 2016, tedy v zákonné lhůtě pro podání odvolání.

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

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 uvádí, že zastává názor, že pokud žádal podle lan pouze o část správního spisu, má

podle téhož zákona nesporný nárok na jeho poskytnutí. Neztotožňuje se stvrzením, že jeho žádost je

fakticky žádostí o pořízení kopie spisu dle § 38 odst. 4 správního řádu. Odvolatel vodvolání uvádí citaci

judikatury a ztéto vyvozuje závěry na podporu svého názoru. Je toho názoru, že výluka užití Ian podle

§ 2 odst. 3 lan se uplatní pouze, pokud žádá o kompletní správní spis. Odvolatel také rozporuje názor

orgánu l. stupně, že správní řád poskytuje komplexně upravený specifický postup poskytování informací a



odkazuje přitom na metodické doporučení Ministerstva vnitra. Namítá také, že v napadeném rozhodnutí

není uveden test proporcionality, který má být dle jeho názoru nedílnou součástí rozhodnutí o odmítnutí

žádosti na informace. Dále namítá efektivnější naplnění zásady ekonomie řízení postupem, který zvolil

kzískání informace. Na závěr svá tvrzení podtrhuje také odkazem na mezinárodní úmluvy. Odvolatel

navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí a poskytnutí požadované informace.

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 nepřihliží.

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 28. 11. 2016 na základě zákona Č. 106/1999 Sb., požádal

Městský úřad Židlochovice o poskytnutí informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod

sp. zn. 2015/518503, tedy poskytnutí Části spisové dokumentace k předmětnému řízení. Odvolatel, který

v předmětném řízení vystupuje jako zmocněnec účastníka řízení, požadoval poskytnutí protokolu z ústního

jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejního spisu vdané věci, soupisu správního spisu ve

smyslu § 17 odst. 1 správního řádu a podkladů, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele.

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, vydal dne 06. 12. 2016 rozhodnutí č. j.: OD/21663/2016, kterým

tuto žádost odmítl a proti tomuto postupu podal žadatel následně odvolání. Vodůvodnění napadeného

rozhodnutí správní orgán I. stupně uvedl, že na základě posouzení obsahu žádosti konstatoval, že na tuto

žádost se zákon o poskytování informací nevztahuje. Je dle něj nerozhodné, že bylo podání nazváno jako

žádost o poskytnutí informace dle Ian, protože podání se vsouladu s ust. § 37 odst. 1 správního řádu

posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Uvedl, že fakticky se jedná o

žádost o pořízení kopie spisu ve smyslu § 38 odst. 4 správního řádu a jde o realizaci procesního práva

účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, tedy má aplikace § 38 správního řádu přednost. Svůj

názor správní orgán opřel o relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, odkázal na ust. § 2 odst. 3

Ian a uvedl, že v případě žádost o poskytnutí kopie části spisu svědčí účastníku řízení (nebo jeho zástupci)

stejná speciální úprava k získání této informace, jako za situace, kdy je žádán spis celý. Na závěr správní

orgán připomněl, že účastníci řízení i jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a také právo pořizovat si ze

spisu výpisky či kopie.

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,



lhůte pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádostí (dále jen&#39;rozhodnutí o odmítnutí žádosti&quot;), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

rozsudku judikoval, že nahlížení účastníka řízení do spisu podle ust. § 38 správního řádu je natolikkomplexně upraveným specifickým postupem poskytování informaci, že je nutno je aplikovat právě

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 sepostupuje, požádají-li o „nahlížení“ do spisu osoby nevidomé), i postup vsituacích, kdy část spisu

postupem poskytování informací že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kínformacím, zněhož plyne, že zákon o svobodném přístupu kínformacím senevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu.”



Spis vedený u správního orgánu pod sp. zn.: 2015/518503, z něhož požadoval Odvolatel (zmocněnec

účastníka řízení) zaslat informace, je správním spisem. Žadatel tak má na základě ust. § 38 správního řádu

právo se seznámit sjeho obsahem a také právo na pořízení kopií listin z něj. Přitom je nerozhodné to, že

podání účastníka bylo nazváno jako žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb. Podání se totiž v souladu

s ust. § 37 odst. 1 správního řádu posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jakje označeno.

Správní orgán l. stupně dle názoru odvolacího správního orgánu, a to sohledem na výše uvedené,

nepochybíl, pokud žadatelovu (zmocněnec účastníka řízení) „Žádost o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím (dále jen „lan”)”, ve které žádal o zaslání Části

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.

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 rozsudku NSS ze dne 13. 12. 2012 Čj. 7 Ans 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

žádosti 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 účastník 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 čj. 2 As 38/2007-78 (ve

vztahu kjiž neplatnému znění lan). V rozsudku čj. S 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 čj. 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.

Odvolatel odkazuje na rozsudek NSS čj. 7 As 61/2013-40, z kterého plyne, že povinný subjekt měl v daném

případě žádost vyhodnotit jako žádost podle informačního zákona a požadované informace poskytnout,

neboť v opačném případě by požadovaná informace nebyla poskytnuta vůbec. V nyní řešeném případě však

toto situace nemohla nastat, když Odvolatel jakožto zmocněnec účastníka řízení, který má zájem získat

informace ze spisového materiálu, měl a mohl využít práva svědčící právě jemu jakožto zástupci účastníka

řízení, a to nahlédnout do spisu. K nahlížení do spisu účastníkem jako speciální úpravě poskytnutí informací

se odvolací orgán vyjádřil již výše, když konstatoval, že žádost o informace ze správního spisu žadatele, jež

je zástupcem účastníka řízení, nelze poskytnout s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Odvolatel vodvolání namítá, že jelikož Odvolatel žádal o poskytnutí části správního spisu, měl na její

poskytnutí podle informačního zákona nárok, neboť dle rozsudku NSS čj. 2 As 38/2007-78 se uplatní Výluka

užití informačního zákona podle ust. § 2 odst. 3 pouze tehdy, pokud účastník řízení žádá o kompletní

správní spis ve své věci. Odvolací orgán s názorem odvolatele nesouhlasí, když vjudikátu není uvedeno

pouze tehdy, pokud účastník řízení žádá o kompletní správní spis ve své věci, ale právě i tehdy, pokud



účastník řízení žádá o kompletní správní spis ve své věci. NSS nezúžil uplatnění výluky užití lan podle
ust. §2 odst. 3 pouze na žádosti o poskytnutí kompletních kopií spisů, tento závěr zcela určitě nelze

zjudikátu vyvozovat. Skutečnost, že vjudíkátem řešeném případě bylo žádáno poskytnutí kompletní kopie
spisového materiálu, je pouze okolností řešeného případu, nikoliv podmínka stěžejního názoru NSS, který
vjudikátu zazněl (viz výše). V případě žádosti o poskytnutí „pouze” části spisu svědčí účastníku řízení (nebo
jeho zástupci) stále stejná speciální úprava (správní řád - nahlížení do spisu) k získání této informace, jako
za situace, kdy je žádán spis celý. Je tedy irelevantní, zda účastník řízení žádá o kompletní spis nebo jen o

jeho Část. Ad absurdum by pak účastník řízení mohl dle názoru odvolatele obejít speciální úpravu pro
poskytování informací rozdělením zamýšlených požadovaných informací (např. kompletní správní spis) do
několika žádostí o informaci dle lan, což by zcela jistě odporovalo závěrům uvedeným ve výše uvedené

judikatuře.

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 dle lan),
jak informace ziskat, tak mu informace poskytnuty nebyly. Kdyby osoba nikterak nezainteresovaná v duchu
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 vprocesním postavení žadatelů vůči vedenému
správnímu řízení. Tomu kterému žadateli svědčí to které příslušné právo, jak informace ze správního řízení
získat. Vnyní 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). Závěry Ministerstva vnitra v „Metodickém doporučení k postupu povinných subjektů
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vyřizování žádosti o informace ze

správních spisů”, na které odvolatel odkazuje, lze dle odvolacího správního orgánu považovat, s ohledem na

dobu vydání tohoto metodického doporučení (ze dne 01.10.2009) ajiž zmíněnou judikaturu soudů,
za překonané. Dle názoru odvolacího orgánu taktéž není omezováno právo žadatele na přístup
k informacím o činnosti veřejné správy, je-li zde zákonem náležitě upravený, specifický a komplexní postup,
jak se ktěmto informacím řádně dostat, a žadatel namísto tohoto postupu volí, ať už nevědomky či

úmyslně, postup nesprávný, a správní orgán mu tedy zákonným postupem jeho žádost odmítne.

Odvolací správní orgán se též neztotožňuje snázorem odvolatele, že vtomto konkrétním rozhodnutí

správního orgánu I. stupně měl být též uveden test proporcionality, který bývá nedílnou součástí
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Test proporcionality a poměřování jeho kritérií se vztahuje
totiž na situace, kdy vedle sebe stojí na jedné straně právo na poskytnutí informací a na druhé straně právo
na ochranu osobních údajů. Typickým příkladem pak jsou žádosti o poskytnutí informace o platech
zaměstnanců. V takovém případě povinný subjekt aplikuje test proporcionality, kdy na základě jeho
jednotlivých kritérií rozhodne o tom, zda požadované informace poskytne či takovou žádost odmítne.
V podrobnostech odvolací správní orgán odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
22. 10. 2014, č. j.: 8 As 55/2012-62. V posuzovaném případě žádosti o poskytnutí informace ze správního
spisu se však jedná o účastníka řízení, resp. jeho zmocněnce, tudíž není třeba poměřovat, zda se případné
poskytnutí informací ze spisu dotkne práva na ochranu osobních údajů osoby, které se správní spis dotýká.
Nadto žadatel přímo v žádosti uvedl, že není nutné informace před jejich poskytnutím anonymizovat, když
ve věcí účastníka předmětného řízení je jeho zmocněncem. K tomu odvolací orgán dodává, že důvody pro
odmítnutí žádosti nastaly již v samém úvodu řízení o žádosti o poskytnutí informace při posuzování, zda se

na tuto žádost vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy se správní orgán
vůbec nedostal do situace, kdy by mohl či musel hodnotit poměr mezi důvody pro odmítnutí a veřejným
zájmem na poskytnutí. Absence testu proporcionality tedy nemůže způsobit nepřezkoumatelnost
rozhodnutí, které je bez tohoto testu úplné, zcela bez něj obstojí a jeho absence je pro správnost a

zákonnost rozhodnutí a předcházejícího řízení zcela irelevantní.



Kodvolatelem tvrzenému naplnění zásady ekonomie řízení odvolací správní orgán uvádí, že je třeba

vycházet z principu, že každý, tedy i správní orgán, dotčený orgán i účastník řízení, nese své náklady sám.

Správní orgán má sice povinnost postupovat v řízení tak, aby účastníkovi řízení nevznika|y zbytečné náklady,

nicméně tuto povinnost má i vůči komukolivjinému, tedy i vůči jiným správním orgánům. Uvedenou zásadu

hospodárnosti řízení není tedy možno maximalizovat ve prospěch účastníka řízení na úkor správních

orgánů, a to zejména s ohledem na ustanovení § 79 odst. 3 správního řádu, které mimo jiné stanoví, že

účastník řízení nese své náklady sám. Podá-li účastník žádost, která splňuje zákonné podmínky pro

odmítnutí, nemůže správní orgán tuto skutečnost pominout a případné vady podání napravit vjeho

prospěch jen proto, že by podání nové perfektní žádosti pro něj bylo nákladnější. 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 a natolik absolutní výklad zásady ekonomie řízení, jaký navrhuje odvolatel, by naopak

podporoval úplnou právní ledabylost podatelů. Namítá-li snad odvolatel, že vyhovění žádostí způsobem,

který požaduje, je z hlediska zásady ekonomie řízení výhodnější nejen pro něj, ale i pro správní orgány

samotné, je třeba dle odvolacího orgánu konstatovat, že dojde-li správní orgán k závěru, že vyřízení žádostí

tímto způsobem není v souladu se zákonem, nemůže tuto překážku opomenout jen proto, že je pro něj, či

pro žadatele, takový postup méně nákladný a rychlejší. Správní orgány mohou v rámci jim dostupným

postupům, a samozřejmě by i měly, volit takové, které je budou méně zatěžovat. Dojdou-li ale k závěru, že

takové ekonomíčtější postupy jim zákon nenabízí, musí postupovat dle zákona, byt&#39; by to pro ně znamenalo

zvýšené náklady.

Odkaz odvolatele na Aarhuskou úmluvu týkající se přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování

a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostření považuje odvolací správní orgán, a to

s ohledem na to, že v posuzovaném případě se jedná o informace ze správního spisu vedeného v sankčním

řízení dotýkající se konkrétního účastníka řízení, nikoliv o povšechné informace o životním prostředí, za

zcela nepřípadný. K tomu odvolací orgán dodává, že při svém rozhodování musí vycházet z aktuálního znění

zákonů a nikoliv ze společenským chování Či preferencí, ke kterým by měl přihlížet nanejvýš zákonodárce.

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.

XXX

Mgr. Karel Frölich
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Sp.zn.: OD/21663/2016

Vážená paní (pane) vedoucí,

v příloze Vám vracím správní spis výše uvedeného c .j. spolu s rozhodnutím Krajského úřadu

Jihomoravského kraje odboru dopravní správy.

S pozdravem

g. Jiří Masařík

Pověřen stupováním vedoucího odboru

dopravní správy
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