
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 54 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 128586/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 15.11.2022 

Obsah žádosti: Kopie spisu 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
DOP 

Odpověď poskytnuta dne: 30.11.2022 

Odpověď poskytnuta:  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Přílohy: 0 

 

Odpověď: 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

rozhodl 

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 

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

jen „InfZ“), kterou podal dne 15.11.2022 pan XXX,  trvale bytem XXX  

takto: 

Žádost o poskytnutí kopie spisového materiálu vedeného správním orgánem pod č.j. MUSP 

109650/2022 sp. Zn. 86145/2022 DOP/IVKO se dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ z důvodů 

uvedených v § 2 odst. 3 InfZ a § 8a odst. 1 InfZ 

odmítá.  

 

Odůvodnění: 

Pan XXX, trvale bytem XXX požádal o poskytnutí kompletní spisové dokumentace sp. zn. 

86145/2022 DOP/IVKO, kdy se jedná o spis vedený ve věci přestupků na úseku dopravy 

zahájených z moci úřední, o kterých dosud nebylo správním orgánem pravomocně rozhodnuto, tj.  

řízení v dané věci stále probíhá.  
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Přestupkové řízení je vedeno dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich“), subsidiárně se na něj vztahuje zákon č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“). Přestupkové řízení je neveřejné.  

Vzhledem k tomu, že pan XXX nemá ve výše uvedeném přestupkovém řízení postavení účastníka 

řízení dle § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nemá právo na informace 

z přestupkového spisu. Právo nahlédnutí do spisu mu nenáleží ani dle správního řádu, neboť dle 

ustanovení § 38 odst. 2) správního řádu umožní správní orgán nahlédnout do spisu jiným 

osobám, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého 

z účastníků řízení, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.  

Závěr o omezeném přístupu (opět jen ve vztahu ke konkrétním dokumentům zejm. v podobě 

rozhodnutí) obsahuje již rozsudek ze dne 28. 3. 2006 čj. 8 As 34/2005-76 a stejný závěr zaujal 

soud i v rozsudku ze dne 28. 11. 2018 čj. 10 As 118/2018-53. Jednoznačně se pak Nejvyšší 

správní soud v tomto ohledu vyjádřil i v rozsudku ze dne 12. 4. 2018 čj. 7 As 124/2017-21 

v němž uzavřel, že žádá-li žadatel (včetně účastníka řízení) o zaslání kopie celého spisu, jde podle 

obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu a je proto třeba postupovat 

v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. Nespadá-li daná osoba 

pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci podle InfZ, 

která je součástí spisu, avšak tímto způsobem jí bude poskytnuta jen taková konkrétní informace, 

o kterou sama požádá; široce vymezené právo na přístup k celému správnímu spisu se zde 

neuplatní. Ústavní stížnost podanou proti tomuto rozsudku Ústavní soud zamítl nálezem sp. zn. Pl. 

ÚS 38/18 ze dne 18. 6. 2019, přičemž k výše vymezené otázce odkázal ohledně přístupu 

ke spisu na nahlížení dle správního řádu jako zvláštního zákona vůči informačnímu zákonu, a to 

i pokud jde o osoby, které nejsou účastníky správního řízení. Není rozhodné, že (fyzické) nahlížení 

do spisu je náročnější nebo zda se subjekt domnívá, že by kritéria podle § 38 správního řádu 

nesplnil. Podle Ústavního soudu je klíčové, že právo na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod v tomto případě provádí § 38 správního řádu a pomocí jeho aplikace je 

tedy také třeba domoci se práva na informace. 

Požadovaný spis obsahuje citlivá data, která se týkají mladistvé osoby. Podle ustanovení § 8a InfZ 

informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje 

povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. 

Předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), dále zákon č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 

odst. 5) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje 

podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. 

Míru 1, 787 01 Šumperk.  
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