Žádost č. INFO 18/2020 – Zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného
správním úřadem Český Těšín na osobu žadatele
Informace poskytl:

22. 06. 2020 Ing. Jan Jajkowicz, odbor živnostenský a dopravy

Zveřejněno dne:

24. 06. 2020

Předmět žádosti:
Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen „InfZ“), žádám o zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného správním
úřadem Český Těšín na osobu žadatele, pod číslem jednacím Sp.zn.: SPIS/xxxx/xx/D/Jaj Vxxx/xxxx, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ), zasláním do datové schránky
žadatele.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď následujícího
znění:
Správní orgán následně vyhodnotil a podle jejího obsahu posoudil tuto žádost dle jejího
obsahu jako žádost o kopii spisového materiálu (nikoli o nahlédnutí do spisu, kde je
vyžadována fyzická přítomnost účastníka), který v daném případě obsahuje 50 listů. Nejedná
se o žádost o konkrétní informaci či listinu. Proto je dle uvážení správního orgánu na místě,
s ohledem na Vaše postavení účastníka v již pravomocně ukončeném řízení o přestupku
využití právě ustanovení § 38 odst. 1 resp. 4 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), neboť jako účastník řízení máte i po ukončení
tohoto řízení právo na nahlédnutí do uvedeného spisu a s tímto spojené právo na pořízení
kopie buď jednotlivých listin či už kompletní spisové dokumentace tak, jak je doslovně
uvedeno ve výše uvedených ustanoveních tj.
-

-

dle ust. § 38 odst. 1) správního řádu platí, že „Účastníci a jejich zástupci mají 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 do spisu i jeho
podpůrce“, a především pak
ust. § 38 odst. 4) správního řádu, kde je uvedeno, že „s právem nahlížet do spisu je
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo
jeho části“.

Správní orgán je pak na základě těchto ustanovení povinen Vaši žádosti o kopii spisové
dokumentace v plném rozsahu vyhovět.
Proto není na místě využití Vámi uvedených ustanovení v režimu informačního zákona.
Správní orgán se dále odkazuje v této souvislosti na ust. § 2 odst. 3 informačního zákona, kde
je uvedeno, že se informační zákon 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“.
V tomto případě pak upravují problematiku poskytnutí kopie spisového materiálu ustanovení
správního řádu a tudíž je bezpředmětné využití ustanovení informačního zákona, neboť

úprava správního řádu plně umožňuje Vaši žádosti o zaslání kopie přestupkového spisu
vyhovět.
Výše uvedené skutečnosti pak upravuje i judikatura Nejvyššího správního soudu
č. 7 As 124/2017 – 21 ze dne 12. 04. 2018, a proto i s ohledem na tuto aktuální judikaturu se
zdejší správní orgán rozhodl Vaší žádosti vyhovět a to právě v režimu zákona č. 500/2004 Sb.
Správního řádu.

