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Ú�ad m�stského obvodu – Statutární m�sto Pardubice 
M�stský obvod Pardubice I 

Odbor majetku a správních �inností – Úsek p�estupk� 
U Divadla 828, 530 02 Pardubice 

�. j.: UMOI/4428/2018-OMS�/P�-Kup-9                                  V Pardubicích dne 26. února 2019 
Vy�izuje: Pavel Kupka    
 
Po�et list�/stran :    2/4 
Po�et p�íloh:           0    
     
Tel.: 466 046 022, 603 458 430 
E–mail: pavel.kupka@umo1.mmp.cz 

 
Žadatel: 

530 02 Pardubice 
 
 

ROZHODNUTÍ 
o odmítnutí žádosti 

 
Ú�ad m�stského obvodu – Statutární m�sto Pardubice, M�stský obvod Pardubice I, Odbor majetku 
a správních �inností – Úsek p�estupk� (dále jen "povinný subjekt") jako orgán v�cn� a místn� 
p�íslušný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 
k informacím (dále jen "informa�ní zákon") rozhodl dle § 15 odst. 1 informa�ního zákona takto:  
 
Povinný subjekt dle ust. § 15 odst. 1 informa�ního zákona ve spojení s ust. § 2 odst. 3 informa�ního 
zákona žádost ze dne 14.2.2019 podanou , . , , 
530 02 Pardubice o poskytnutí informace spo�ívající: 
 
v zaslání kopie úpln� všech písemností, obdržených i odeslaných M�stským obvodem Pardubice I, 
v�etn� písemností, sepsaných M�stským obvodem Pardubice I od za�átku roku 2018, až doposud, 
vedených pod �. j. ÚMOI/4428/2018-OMS�/P�-Kup, a to pro , . , �i  

, nar. , oba trvale , Pardubice, dále písemností pro .  
, nar. , trvale bytem , , písemnosti Policie �R, vztahující 

se k osobám shora uvedeným, dále písemností M�stského ú�adu Chrudim, vztahujícím se k osobám 
shora uvedeným, a to v�etn� všech p�íloh s uvedením p�esné identifikace a konkretizace jednotlivých 
písemností,  
 

odmítá. 
 
 

Od�vodn�ní: 
 
Dne 14.2.2019 obdržel povinný subjekt do podatelny podepsanou žádost  o poskytnutí 
informace spo�ívající v zaslání kopie úpln� všech písemností, obdržených i odeslaných M�stským 
obvodem Pardubice I, v�etn� písemností, sepsaných M�stským obvodem Pardubice I od za�átku roku 
2018, až doposud, a to pro , nar. , �i , nar. , oba 
trvale , Pardubice, dále písemností pro , nar. , trvale 
bytem , , písemnosti Policie �R, vztahující se k osobám shora uvedeným, dále 
písemností M�stského ú�adu Chrudim, vztahujícím se k osobám shora uvedeným, a to v�etn� všech 
p�íloh s uvedením p�esné identifikace a konkretizace jednotlivých písemností. 
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Dle judikatury Nejvyššího správního soudu, kterou lze již považovat za konstantní (nap�. v rozsudku 
ze dne 22.1.2014, �j. 7 As 61/2013-40 Nejvyšší správní soud dovodil, že ve vztahu k ust. § 2 odst. 3 
zákona o svobodném p�ístupu k informacím, požadavek komplexnosti úpravy ve zvláštním právním 
p�edpisu spl�uje institut nahlížení do spisu podle správního �ádu ve smyslu § 38 správního �ádu (viz 
rozsudky ze dne 27.1.2004, 7 As 61/2013 �. j. 5 A 158/2001 - 100, publ. pod �. 204/2004 Sb. NSS, 
ze dne 28.3.2006, �. j. 8 As 34/2005 - 76, ze dne 13.8.2008, �. j. 2 As 38/2007 - 78).  
 
 
V rozsudku 1 As 28/2010 – 86 ze dne 17.6.2010 Nejvyšší správní soud uvedl, že je t�eba d�sledn� 
odlišovat p�ípady, kdy se p�i poskytování informací v�bec nepostupuje dle zákona o svobodném 
p�ístupu k informacím (§ 2 odst. 3 tohoto zákona), a p�ípady, kdy se postupuje podle zákona 
o svobodném p�ístupu k informacím a zvláštní zákon obsahuje pouze n�které zvláštní normy. 
První okruh p�ípad� p�edstavuje poskytování informací o životním prost�edí (postupuje se dle zákona 
�. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí), údaj� z katastru nemovitostí (postup 
upraven zákonem �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky), nahlížení do spisu 
ve správním �ízení (postup dle § 38 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, viz rozsudek NSS 
ze dne 13. 8. 2008, �j. 2 As 38/2007 - 78). Z druhé skupiny p�ípad� lze uvést žádost o nahlédnutí 
do územn�-plánovací dokumentace �i dokumentace staveb. Na poskytnutí t�chto informací se aplikuje 
zákon o svobodném p�ístupu k informacím, ovšem § 133 zákona �. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním �ádu (stavební zákon), p�edstavuje legitimní omezení tohoto práva tím, že zužuje okruh 
osob, jimž lze tyto informace poskytnout (viz rozsudek NSS ze dne 22. 7. 2005, �j. 5 As 7/2004 - 53). 
V zásad� je možné, aby zvláštní zákon stanovil speciální d�vod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace dle zákona o svobodném p�ístupu k informacím. Vý�et d�vod� pro odmítnutí žádosti 
uvedený v zákon� o svobodném p�ístupu k informacím proto není vy�erpávající, ale je možné, že bude 
rozší�en jiným zvláštním zákonem. 
 
 
S ohledem na výše citovanou judikaturu Nejvyššího správního soudu (všechny rozsudky dostupné 
na www.nssoud.cz) povinný subjekt uvádí, že bez ohledu na to, jakým zp�sobem byla žádost 
o informace ozna�ena (odkaz na zákon 106/1999 Sb.), institut nahlížení do spisu v režimu 
správního �ádu (§ 38 ve spojení s ostatními ustanoveními správního �ádu) a s tím spojené právo na 
po�ízení kopie správního spisu, p�edstavuje komplexní úpravu poskytování informací (vy�ízení 
žádosti v�etn� náležitosti a zp�sobu podání žádosti, lh�t, opravných prost�edk� a zp�sobu poskytnutí 
informace) a tudíž se dle § 2 odst. 3 informa�ního zákona tento zákon na poskytování kopie 
správního spisu nevztahuje. Aplikace uvedené judikatury a tedy postup dle správního �ádu, nikoliv 
dle informa�ního zákona, je pln� na míst�, nebo� rozsah požadovaných informací, kdy jsou 
požadovány kopie zna�né �ásti/celého spisu (blíže okomentovat podíl požadovaných informací 
na celkovém obsahu spisu) je pln� pod�aditelný pod právní úpravu nahlížení do spisu v režimu 
správního �ádu. P�edm�tná "žádost o informace" tak byla v souladu s ust. § 37 odst. 1 správního 
�ádu posouzena dle skute�ného obsahu jako žádost o kopii spisu nebo jeho �ásti dle § 38 odst. 4 
správního �ádu, nikoliv jako žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. S odkazem 
na ustanovení § 15 odst. 1 informa�ního zákona je však z d�vodu procesní prevence též vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti v režimu informa�ního zákona. 
 
 
K jednotlivým p�edpoklad�m dle § 2 odst. 3 informa�ního zákona, jejichž napln�ní vylu�uje aplikaci 
informa�ního zákona, jedná-li se o institut nahlížení do spisu dle § 38 správního �ádu, se uvádí 
následující: 
 
Dle § 2 odst. 3 informa�ního zákona se zákon nevztahuje na poskytování informací, které jsou 
p�edm�tem pr�myslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 
poskytování, zejména vy�ízení žádosti v�etn� náležitostí a zp�sobu podání žádosti, lh�t, opravných 
prost�edk� a zp�sobu poskytnutí informací (viz argumentace níže). 



Sp. zn.: UMOI/4428/2018-OMS�/P� - Kup  

                                                                                       Strana 3 

Dle § 38 odst. 1 správního �ádu mají ú�astníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to 
i v p�ípad�, že je rozhodnutí ve v�ci již v právní moci. Není-li ú�astník zastoupen, m�že spolu 
s ú�astníkem nahlížet do spisu i jeho podp�rce. 
Dle § 38 odst. 2 správního �ádu jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li 
právní zájem nebo jiný vážný d�vod a nebude-li tím porušeno právo n�kterého z ú�astník�, pop�ípad� 
dalších dot�ených osob anebo ve�ejný zájem. 
Dle § 38 odst. 3 správního �ádu nevidomým osobám bude obsah spisu p�e�ten. Na požádání správní 
orgán nevidomé osob� umožní po�ízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osob� rovn�ž 
umožní, aby do spisu nahlížel její pr�vodce. 
Dle § 38 odst. 4 správního �ádu je s právem nahlížet do spisu spojeno právo �init si výpisy a právo 
na to, aby správní orgán po�ídil kopie spisu nebo jeho �ásti. 
Dle § 38 odst. 5 správního �ádu, odep�el-li správní orgán osob� nahlížet do spisu nebo jeho �ásti, vydá 
o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osob�. 
Dle § 38 odst. 6 správního �ádu jsou z nahlížení do spisu vylou�eny jeho �ásti, které obsahují 
utajované informace nebo skute�nosti, na n�ž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost 
ml�enlivosti; to neplatí o �ástech spisu, jimiž byl nebo bude provád�n d�kaz, do takových �ástí spisu 
však m�že nahlížet pouze ú�astník �ízení nebo jeho zástupce za p�edpokladu, že jsou p�edem 
seznámeni s následky porušení povinnosti ml�enlivosti o t�chto skute�nostech a že o pou�ení je sepsán 
protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. 
 
Konkrétn� k jednotlivým p�edpoklad�m dle § 2 odst. 3 informa�ního zákona: 
Vy�ízení žádosti v�etn� náležitosti a zp�sobu podání žádosti a zp�sob poskytnutí informace 
Ust. § 38 jasn� stanoví zp�soby vy�ízení - umožn�ní nahlédnutí do spisu, umožn�ní �init si výpisy 
a právo, aby správní orgán po�ídil kopie spisu nebo jeho �ásti. V p�ípad� odep�ení nahlédnutí do spisu 
se ve smyslu § 38 odst. 5 správního �ádu vydává usnesení. 
 
Lh�ty 
Zde je nutno aplikovat obecnou zásadu �innosti správních orgán� dle § 6 správního ve spojení s § 71 
odst. 1 správního �ádu - správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbyte�ného odkladu. 
 
Opravné prost�edky 
Proti usnesení dle § 38 odst. 5 správního �ádu lze podat odvolání jako �ádný opravný prost�edek 
(viz § 76 odst. 5 správního �ádu). 
 
Z výše uvedeného tedy jednozna�n� vyplývá, že správní �ád komplexn� upravuje všechny 
požadované náležitosti ve smyslu § 2 odst. 3 informa�ního zákona a tedy se informa�ní zákon 
nevztahuje na p�edm�tnou žádost o kopie listin ze správního spisu.  
 
 
Ve v�ci vedené pod �. j. : ÚMOI/4428/2018-OMS�/P�-Kup byl povinným subjektem vydán p�íkaz, 
kterým byl podavatel  uznán vinným z p�estupku proti ob�anskému soužití dle ust. § 7 
odst. 1 písm. c) bod 4, zákona �. 251/2016 Sb., o n�kterých p�estupcích (dále jen „ZNP“). Doru�ením 
tohoto p�íkazu je v p�edm�tné v�ci zahájeno �ízení, a osoba obvin�ného se stává ú�astníkem �ízení.  
Správní orgán tedy posoudil uvedené podání ze dne 14.2.2019, jako žádost ú�astníka o po�ízení kopie 
správního spisu ve smyslu § 38 správního �ádu. K tomu správní orgán uvádí, že dle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu �. j. 5 As 16/2011-106 není povinností správního orgánu zasílat 
ú�astník�m �ízení v rámci práva na nahlížení do spisu kopie listin obsažených ve správním spise 
a posta�í ú�astníka o zp�sobu realizace tohoto práva vyrozum�t.  Správní orgán tedy uvádí, 
že v souladu s ust. § 38 odst. 4 správního �ádu umožní ú�astníkovi �i jeho zástupci po�ízení kopie 
správního spisu, p�ípadn� kopii správního spisu po�ídí a p�edá ú�astníkovi správní orgán, 
a to v ú�edních hodinách správního orgánu (doporu�ujeme termín p�edem dohodnout na shora 
uvedených tel. �íslech). Skute�nost, že tento zp�sob, jakým se ú�astník ke kopii spisu má možnost 
dostat, je mén� komfortní (pom��ováno s režimem zákona 106/1999 Sb.), nic nem�ní na skute�nosti, 
že právní úprava nahlížení do spisu dle správního �ádu je úpravou komplexní a tudíž se na tyto situace 
nevztahuje zákon 106/1999 Sb.  
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S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 

Pou�ení 
 
Dle § 16 odst. 1 informa�ního zákona, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dn� od jeho doru�ení 
odvolání k Magistrátu m�sta Pardubic, odboru správních agend, odd�lení p�estupk�. Odvolání 
se podává prost�ednictvím podání k Ú�adu m�stského obvodu – Statutárnímu m�stu Pardubice, 
M�stskému obvodu Pardubice I, Odboru majetku a správních �inností – Úseku p�estupk�. 
 
 
 
 
 
                                          Pavel Kupka 
                                                                                                               Odbor majetku a správních �innost
                                         Úsek p�estupk�                                      
 


