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ROZHODNUT&#39;

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako orgán věcně a místně příslušný odvolací orgán dle

ust. § 67 odst. 1 písm. a) zák.c1.29/2000 Sb., 0 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 Jana Fajkuse, nar. XXX XXX XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX (dále též jen

„odvolatel”) ze dne 19. 12. 2018, proti rozhodnutí-Městského úřadu Židlochovice,-zeld&#39;ne130l51řls&#39;20íl&#39;8r..&#39;

1:. j.: mezi/53720188,?

t a k t o:

Dle ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

se rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, ze dne 30. 11. 2018, Č. j.: MPŽi/53/2018-3 m ě n í, a to v tom

rozsahu, že ve výroku rozhodnutí se za text „§ 15 odst. 1” vkládá text
„,

ve spojení s ustanovením

§ 20dst. 3”; dle § 90 odst. 5) správního řádu se pak ve zbytku napacLenéro-zhodnutí&#39; potvrzuje* a

odvoláníproti tomuto rozhodnutí s&#39;e

zamítá;

Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, ze dne 30. 11. 2018, č. j.: MPŽi/53/2018-3 bylo rozhodnuto ve

věci žádosti odvolatele o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lan”), jíž žadatel požadoval poskytnutí kompletní

kopie spisu vedeného pod č. j.: MPŽi/53/2018-2, a to tak, že žádost byla odmítnuta.

Předmětné rozhodnutí bylo odvolatelí oznámeno doručením dle dokladu o doručení dne 13. 12. 2018, a to

fikcí v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 správního řádu. Odvolatel proti předmětnému rozhodnutí podal

odvolání vrámci souhrnného podání ze dne 19. 12. 2018, a to dle podacího razítka dne 19. 12. 2018,

tj. v zákonné lhůtě pro podání odvolání, a tedy včas.

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 své odvolání nijak neodůvodnil, a tak jej povinný subjekt výzvou ze dne 04. 01. 2019 poučil o

náležitostech odvolání, upozornil jej na nedostatky vjeho odvolání (nebylo v něm uvedeno,.co navrhuje a

v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeníjež mu předcházelo) a

vyzval jej, aby tyto nedostatky ve stanovené lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy odstranil. Odvolatel však

do dnešního dne nic bližšího ke svému odvolání neuvedl.



Ze správního spisu vyplývá, že odvolatel v rámci většího hromadného podání ze dne 21. 11. 2018 požádal

orgán l. stupně o zaslání kompletní kopie spisu vedeného povinným subjektem kč. j.: MPŽi/53/2018-2.

Ze správního spisu přitom vyplývá, že vdané věci je odvolatel také účastníkem řízení. Městský úřad

Židlochovice vydal dne 30.11.2018 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, č.j.: MPŽi/53/2018-3, kterým tuto

žádost vcelém rozsahu odmítl, přičemž proti tomuto postupu orgánu I. stupně podal žadatel předmětné

blanketní odvolání.

V odůvodnění rozhodnutí správní orgán l. stupně nejprve zrekapituloval průběh řízení, dále podotkl, že je

nerozhodné, jak bylo podání nazváno s ohledem na § 37 odst. 1 a konstatoval, že se fakticky jedná o žádost

o pořízení kopie spisu ve smyslu § 38 odst. 4 správního spisu. Odkázal na judikaturu Nejvyššího správního

soudu, ze které plyne, že nahlížení účastníka řízení do spisu dle § 38 správního řádu je natolik komplexně

upraveno specifickým postupem poskytování informací, že je nutno je aplikovat právě v případě,

požaduje-li žadatel kompletní správní spis a uzavřel, že vtomto případě se zákon o poskytování informací

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

podle zvláštního právního předpisu. Povinný subjekt tedy závěrem uvedl, že žádosti nevyhověl a odkázal

žadatele na ustanovení § 38 správního řádu, přičemž jej poučil o podmínkách případného poskytnutí.

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.

Vzhledem ktomu, že odvolatel své odvolání nedoplnil o žádné odvolací důvody, ani další chybějící

náležitosti odvolání, zabýval se odvolací orgán výhradně přezkumem nezbytných náležitostí napadeného

rozhodnutí a postupu orgánu l. stupně s ohledem na výše uvedené ustanovení správního řádu z hlediska

uspokojení požadavků veřejného zájmu. Sohledem na ust. § 82 odst. 2 má odvolací orgán za to, že se

odvolatel domáhá zrušení celého rozhodnutí, neboť ve svém odolání neuvedl, vjakém rozsahu rozhodnutí

orgánu l. stupně napadá.

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

předcházelo z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a došel k závěru, že odvolání není

důvodně. Se závěry a argumentací orgánu l. stupně se přitom ztotožnil.

Dle ust. § 2 odst. 3 Ian se lan mimo jiné nevztahuje na poskytování dalších informací, pokud zvláštní

zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti,

lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Jak argumentoval povinný subjekt, tímto

zvláštním zákonem je pak správní řád, resp. ust. § 38 odst. 1, 2, 3, 4. Dle něj mají účastníci a jejich zástupci

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 clo spisu ijeho 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. S právem nahlížet do

spisu je spojeno právo činit sí výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Z ustanovení § 2 odst. 3 lan, o něž povinný subjekt opřel závěr svého odůvodnění, přitom vyplývá, že kjeho

aplikaci (a tedy vyloučení užití Ian na příslušnou žádost) je nezbytné, aby předmětná zvláštní úprava

dosahovala minimální úrovně „komplexnosti”. Jak taktéž správně odkázal povinný subjekt, z judikatury

Nejvyššího správního soudu (zejména pak z rozsudku Č. j.: 7 Ans 18/2012-23) plyne, že ust. § 38 správního

řádu je svou povahou komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací ve vztahu



k poskytování informací ze správních spisů. Tato komplexní povaha institutu nahlíženíje pak obecně platná

(ust. § 38 upravuje nahlížení do spisu jak pro účastníky a jeho zmocněnce, tak pro osoby jiné, viz ust. § 38

odst. 2) a úprava nahlížení do spisu podle ust. § 38 správního řádu je tedy natolik komplexně upraveným

specifickým postupem poskytování informací, že je nutno ji aplikovat, požaduje-li žadatel informace ze

správního spisu.

Zvýše uvedeného plyne, že úprava ust. § 38 správního řádu je svou povahou komplexně upraveným

zvláštním zákonným postupem ve smyslu § 2 odst. 3 lan. V dané věci přitom šlo o žádost, jejímž

předmětem bylo poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu vedeného povinným subjektem,

tj. o informace ze správního spisu, a tedy o informace, na jejichž poskytnutí se vztahuje výše řečená zvláštní

a komplexní úprava dle § 38 správního řádu, tj. s ohledem na výše řečené, jak správně konstatoval povinný

subjekt, se na posuzovaný případ Ian s ohledem na § 2 odst. 3 lan nevztahuje. Nadto šlo o žádost přímo

účastníka řízení o poskytnutí kompletní kopie spisu, tj. i povahou žádosti jde de facto o žádost o nahlédnutí

do spisu. Orgán |. stupně tedy rozhodl správně a v souladu se zákonem, pokud žádost odvolatele v celém

rozsahu odmítl a odvolací orgán se s názorem orgánu |. stupně stran posouzení žádosti odvolatele plně

ztotožnil.

Co se dalších náležitostí rozhodnutí a postupu povinného subjektu týče, konstatuje odvolací orgán, že

odvolání napadené rozhodnutí je sice stručně, ale přesto náležitě a přezkoumatelným způsobem

odůvodněno, když povinný subjekt odkázal na příslušná relevantní ustanovení i případnou judikaturu.

Správní orgán vřízení postupoval přiměřeně na základě zákona, súčastníkem řádně komunikoval a

písemnosti náležitě doručoval. Rozhodnutí netrpíani dalšími vadami, ať už věcnýmí či formálními.

Dle § 15 odst. 1 Ian platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro

vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně její části, s výjimkou případu, kdy žádost odloží.

Odvolací orgán tedy shrnuje, že orgán I. stupně rozhodl o žádosti odvolatele správně, pokud žádosti

nevyhověl a poskytnutíodvolatelem požadovaných informací odmítl dle ust. § 15 odst. 1 lan.

Přes výše řečené však nadřízený orgán nalezl v napadeném rozhodnutí jedno podstatné pochybení, a to

konkrétně vjeho výroku. Dle § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí mimo jiné uvedou

právní ustanovení, dle kterých bylo rozhodováno. Po přezkoumání napadeného rozhodnutí je však patrné,

že ve výroku není uvedeno klíčové hmotněprávní ustanovení, dle kterého povinný subjekt rozhodoval a na

jehož základě žádost odvolatele odmítl. Přitom z odůvodnění napadeného rozhodnutí i užité argumentace

je zjevné, že tímto ustanovením je výše citované ustanovení § 2 odst. 3 lan, o něž povinný subjekt opřel

svůj závěr, že se na daný případ Ian nepoužije. Přitom právě toto ustanovení je hmotněprávním

ustanovením uvádějícím důvod pro odmítnutí žádosti, tj. musí být vedle obecného procesního ustanovení

§ 15 odst. 1 lan (které ve výroku nechybí) uvedeno také ve výroku rozhodnutí. Povinný subjekt tedy

pochybil, pokud ve výroku svého rozhodnutí toto ustanovení opomenul. Odvolací orgán je však toho

názoru, že tato chyba nezpůsobuje nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, neboť zjeho odůvodnění

je dostatečně patrné, jak správní orgán rozhodl a na základě jakých ustanovení tak učinil. Nezpůsobuje-li

tedy toto pochybení nepřezkoumatelnost, a napadené rozhodnutí je tak náležitě odůvodněno, správní

orgán rozhodoval správně a sjeho argumentaci se odvolací orgán ztotožnil, bylo by zcela formalistické

takové rozhodnutí zrušit a vrátit orgánu |. stupně k novému projednání. Vtakové situaci by totiž jedinou

změnou v novém rozhodnutí oproti rozhodnutí zrušovanému bylo, že by do jeho výroku povinný subjekt

doplnil předmětné ustanovení a nic více by se vdané věci ani napadeném rozhodnutí neměnilo. Takový

postup odvolacího orgánu by tak byl neekonomický, neúčelný a krajně formalistický. Z tohoto důvodu tedy

odvolací orgán přistoupil ktomu, že výrok napadeného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 90 odst. 1

písm. c) správního řádu sám změnil tak, že jej doplnil o řečené ustanovení § 2 odst. 3 Ian, čímž zjištěné



pochybení zcela odstranil a ve zbytku rozhodnutí vsouladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu

potvrdil a odvolání zamítl. Odvolací orgán je přitom toho názoru, že tímto postupem nebyla odvolateli

upřena možnost odvolat se proti předmětné vadě, neboť, jak bylo výše řečené, již zodůvodnění

napadeného rozhodnutí bylo zcela zjevné, dle jakých ustanovení povinný subjekt rozhodoval a o jakou

argumentaci svůj postup opřel a nic tedy odvolateli nebránilo již nyní tento způsob vyhodnocení jeho

žádosti napadnou příslušnými odvolacími důvody (což však takjako tak neučinil).

Rozhodnutí orgánu l. stupně je vedle výše řečeného v souladu se zákonem, je přezkoumatelné a opírá se o

aktuální a na věc dopadajícíjudikaturu, přičemž odvolací orgán nezjistil žádná pochybení či nesprávnosti, co

se rozhodnutí či postupu povinného subjektu týče, nad rámec výše vypořádaného. Se závěry orgánu

|. stupně se pak odvolací orgán plně ztotožňuje. Pro úplnost je na místě dodat, že odvolatel měl dostatek

času k doplnění svého odvolání, orgán |. stupně jej k doplnění náležitě vyzval (a tato výzva byla

prokazatelně doručena fikcí), přičemž jej řádně poučil o relevantních zákonných ustanoveních, o

nedostatcích podaného odvolání a stanovil mu kdoplnění dostatečnou lhůtu. Odvolací orgán tedy

v postupu orgánu l. stupně nenalezl žádné pochybení a ten postupoval řádně a v souladu se zákonem.

Sohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán vsouladu s ust. § 90 odst. 1 písm. c) a § 90 odst. 5

správního řádu část napadeného rozhodnutí změnil (viz výše) a ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdil a

odvolání zamítnul.

Samým závěrem odvolací orgán uvádí, že součástí souhrnné písemnosti ze dne 19. 12. 2018, jejímž

prostřednictvím odvolatel podal odvolání vnyní projednávané věci, byla také stížnost na postup při

vyřizování žádosti dle§ 16a lan směřovaná vůči témuž rozhodnutí, jako projednávané odvolání. Přitom z

§ 16a Ianje patrné (přičemž na daný nyní projednávanou věc lze vztáhnout pouze ustanovení § 16a odst. 1

b) a c), neboť povinný subjekt neodkázal na zveřejněnou informaci, ani nepožadoval úhradu) že smyslem

stížnosti ve smyslu § 16a je zejména odstranění nečinnosti povinného subjektu a řečení otázky, zda neměl

ve věci vydat rozhodnutí o odmítnutí (tj. buď, že uplynula lhůta, nebyla poskytnuta informace a přesto

nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, neboť byla informace poskytnuta pouze částečně a o zbytku žádosti

nebylo vydáno rozhodnutí). Přitom z výše řečeného je zcela zjevné, že tato stížnost není v daném případu

vůbec přípustná a je zcela bezpředmětná, kdyžje nepochybně, že povinný subjekt ve věci rozhodnutí vydal

a informace odmítl v celém rozsahu. O tom byl přitom účastník prokazatelně seznámen, když mu napadené

rozhodnutí bylo doručeno, byť fikcí, před podáním stížnosti, nadto tuto stížnost zcela absurdně podal

současně s odvoláním proti tomuto rozhodnutí, tj. je zjevné, že je mu toto odvolání známo (odvolatel se tak

dopouští zjevně protichůdné praxe, kdy na jednu stranu zpochybňuje rozhodnutí a na druhou stranu brojí

proti údajnému nevydání takovéhoto rozhodnutí). Ztěchto důvodů, v kombinaci se skutečností, že svou

stížnost účastník nijak neodůvodnil, ji odvolací orgán považuje za zcela bezpředmětnou a nanejvýše za

podtržení již výše projednaného odvolání, tedy nikoliv za samostatnou plnohodnotnou stížnost, kterou by

se musel individuálně zabývat. | kdyby se snad stouto stížností nadřízený orgán samostatně vypořádal,

musel by stejně jednoznačně dojít kzávěru, že je zcela očividně nedůvodná, a tak jako tak by jí tedy

nevyhověl. Odvolací orgán se tedy touto „stížností“ blíže nezabýval.



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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