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Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "infZ")

Touto cestou žádám, abyste mi poskytli následující informace, týkající se řízeí o správním deliktu vedeném 
pod sp. zn. OSA/P-3047/15-D/8:
1. protokoly z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, 
2. policejní spis v dané věci, 
3. soupis správního ospisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu, 
4. podklady, na základě kterých zjišŤoval správní orgán pachatele.
Jelikož obviněný SAPE-CARS.CZ s.r.o., IČ 24180084, Dopravní 500, 10400 Praha zmocnil žadatele v 
dané věci, není nutné tyto informace před poskytnutím anonymizovat, neboť dle §38 odst. 1 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád má zmocněnec jako účastník ke správnímu spisu plný přístup. 
Toto podání však není žádostí o nahlížení do spisu podle správního řádu, ale žádostí o informace podle 
InfZ. Nejvyšší správní soud dal v tomto směru jasně najevo,  že pokud účastník řízení nežádá o kompletní 
správní spis, vyřizují se žádosti o poskytnutí informací z obsahu správního spisu podle InfZ.
Z tohoto důvodu má žadatel plné právo na poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě, 
neboť tak vyplývá z InfZ.
V řízení o této žádosti, prosím, vždy používejte naší spis. zn. 11683.

Odpověď 

Informace poskytnuta
V části, kde spis obsahoval projevy osobní povahy, osobní údaje a údaje o soukromí jiných fyzických osob, 
byla poskytnuta kopie v anonymizované podobě. V této části byla žádost dle § 15 zákona 106/1999 Sb. 
odmítnuta rozhodnutím č.j. OSA/P-3047/15-D/124 ze dne 03.06.2016.  

Ing. Michaela Černajová
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