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ROZHODNUTÍ o ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 10, § Il zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen &quot;správní řád&quot;), dále dle

ustanovení § 2 odst. 1 zákona ě. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), posoudí] obsah žádosti o poskytnutí informace

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

(dále jen „zákon o informacích“), kterou podala dne 24. 10. 2017 společnost

FLEET Control, s. r. o., IČ: 24149322, Smetanovo náb. 327/ 14, 110 00 Praha

ve věci vedené pod sp. zn. 2016/57499 a dle ustanovení § 15 odst. l zákona č. 106/ 1999 Sb. zákona

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“),

této žádosti

nevyhověL

Odůvodnění:

Správní orgán, dne 24. 10. 2017, obdržel podání označené jako žádost o informace podle zákona

č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž se žadatel domáhá poskytnutí informací

týkajících se řízení vedeného pod sp. zn. 2016/57499 ve věci správního deliktu provozovatele vozidla

dle § 125f odst. l zákona o silničním provozu, a to konkrétně:

- obsah správního spisu,
- policejní spis,
- protokol z jednání a to včetně případných výpovědí svědků

Žadatel dále uvádí, že byl zmocněn k zastupování v řízení, kdy tuto skutečnost prokazuje plná moc,

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

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy (dále též „povinný subjekt“) při posuzování žádosti

společnosti Fleet Control, s. r. o. o poskytnutí informace vycházel v první řadě ze zákona č. 106/1999

Sb., který je, vobecné rovině, ve vztahu kprávu na informace zvláštním právním předpisem.

Současně však povinný subjekt akceptoval příslušná ustanovení správního řádu, konkrétně
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ustanovení § 38 správního řádu, které upravuje nahlížení do správního spisu a které je podle ustálené

judikatury správních soudů vůči všem „informačním“ zákonům, tedy i ve vztahu k zákonu

č. 106/1999 Sb., zvláštním právním ustanovením.

Je nerozhodné, že podání bylo nazváno jako žádost o poskytnutí informace podle zákona

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

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

Fakticky se tedy 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“). V této věci jde o realizaci

procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu. Proto má aplikace § 38

správního řádu přednost před informačním zákonem.

Dle judikatury Nejvyššího správního soudu, nahlížení účastníka řízení do spisu podle ustanovení § 38

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

nutno je aplikovat právě v případě, požaduje- -li žadatel kopii správního spisu (rozsudek Nejvyššího

správního soudu ze dne 13. 12. 2012,č c.j. 7 Ans 18/2012- 23).

Nejvyšší soud jednoznačně konstatuje, že v tomto případě se bez ohledu jak je žádost nazvána, jedná

o nahlížení do spisu podle ustanovení § 38 správního řádu a nahlížení do spisu je zvláštním

institutem vůči obecné úpravě poskytování informací, a proto se v tomto 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.

Další významnou skutečností pro rozhodování o žádosti je to, že v případě věci vedené pod sp. zn.

2016/57499, společnost Fleet Control, s. r. o., nebyla účastníkem řízení zmocněna k jeho

zastupování, rovněž ani v řízení o poskytnutí informace ze dne 24. 10. 2017. Zpodání není ani

zřejmý právní zájem společnosti Fleet Control, s. r. o na předmětném řízení. Vzhledem k Výše

uvedenému správní orgán vyzval žadatele k doplnění plné moci, avšak žadatel plnou moc

k zastupování ve stanovené lhůtě nedoplnil. Jmenovaná společnost tedy v předmětném řízení

nevystupuje ani jako účastník řízení, anijako jeho zmocněnec a je tedy otázkou, zda v tomto případě

nedochází ze strany žadatele k jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s tím se

považuje za důležité zmínit ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, který opakovaně ve

svých rozsudcích zdůrazňuje bezprostřední aplikaci zásad trestního práva v rámci sankčního řízení

o přestupku, včetně stejné úrovně ochrany procesních práv účastníka řízení o přestupku jako požívá

účastník rízení trestního. Jak například vyplývá z rozsudku NSS čj. 9 As 263/2015- 34 ze dne 21. 4.

2016, „ [23] Z hlediska judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze řízení o
přestupku

považovat za řízení, v němž se rozhoduje o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhlášena pod č. 209/1992 Sb), ve zněnz pozdějších

protokolů (dále jen „ Úmluva“). Tomuto závěru svědčí v prve&#39;
řadě všeobecná povaha přestupků a

řízení o ních. Zákon 0 přestupcích je obecným právním předpisem pro postih protispolečenských činů

v nejrůznějších odvětvích práva. Pro tento závěr hovoří dále punitivní povaha i tvrdost sankcí, které

za spáchání přestupků mohou být uloženy. V úvahu je třeba vzít i subsidiární poměr trestných činů k

přestupkům (přestupek a trestný čin se odlišují především intenzitou újmy způsobené chráněnému

společenskému zájmu). Konečně i pojem správní trestání, jímž je v nauce označován podobor

správního práva do něhož spadá i přestupkové právo, ospravedlňuje závěr že obvinění z přestupku

je svou povahou obviněním trestním (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu, ze dne 14. 5. 2009

č. j 7 As 28/2009- 99) Nutnost aplikace zásad trestního práva zdůrazňuje také rozsudek NSS čj. 9

As 226/2015 - 44 ze dne 31. 3. 2016, podle něhož, [23] Soud připomíná, že v oblasti správního

trestání je nutné aplikovat zásady trestního práva. Přestupek spadá do pojmu „trestních obvinění“ ve

smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.; dále jen

„
Úmluva “), a proto osobě obviněné z přestupku náležejí procesní práva obdobná těm, jakých požívá

obviněný z trestného činu.
”

Vycházeje z citovaných judikátů a z výše učiněných dílčích závěrů a s přihlédnutím k dikci

ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/ 1999 Sb., podle něhož „Povinné subjekty

neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení ”, povinný subjekt per analogiam legis



konstatuje, že veřejný zájem na ochraně procesních práv obviněného zpřestupku má zhlediska

posouzení žádosti společnosti Fleet Control, s. r. o. mnohem větší váhu než snaha jmenovaného

získat část spisu, vedeného pod sp. zn. 2016/57499. Tento závěr vynikne zejména v souvislosti se

skutečností, že tento pokus společnosti Fleet Control, s. r. o. získat kopii spisu nebo jeho podstatné

části cestou zákona č. 106/1999 Sb. není ojedinělý (viz např. u zdejšího správního orgánu č. j.

16640/2017)

Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako povinný

subjekt učinil následující závěr.

Žádosti společnosti Fleet Control, s. r. o., o poskytnutí kopie převážně části listin ze správního spisu,

vedeného pod sp. zn. (č. případu) 2016/57499, byť učiněné s odkazem na zákon č. 106/ 1999 Sb.,

nelze vyhovět, nebot” obsah žádosti nelze podřadit pod režim zákona č. 106/ 1999 Sb., bez toho, aniž

by nedošlo k ohrožení veřejného zájmu na ochraně procesních práv účastníka řízení, či dokonce

k jejich hrubému porušení. Žadatel, jenž není zmocněncem účastníka předmětného řízení, může pro

dosažení svého cíle například uplatnit právo na nahlížení do spisu ve smyslu ustanovení §38

správního řádu, pokud prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod.

Žádost společnosti Fleet Control, s. r. 0. se tedy v souladu s ustanovením § 15 odst. l zákona č.

106/ 1999 Sb. V návaznosti na ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona odmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Zidlochovice.

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 § 37 odst. 2 správního řádu a 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.
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Bc. Taťána Lukšová

vedoucí oddělení správních činností

obdrží: Fleet Control, s. r. o., IČ: 24149322, Smetanovo náb. 327/14, l 10 00 Praha, ID DS: maz456x


