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Odpověď:  

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

Městský úřad Šumperk jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti  

  

žádost žadatelk

 dle § 15 odst. 1 InfZ  

odmítá. 

Odůvodnění:  

Povinný subjekt podateli sděluje, že v řízení vedeném pod sp. zn.: 74200/2016 VYS/JAFI 

je podatel žádosti o poskytnutí informace (dále jen „podatel“) v procesním postavení 

účastníka řízení a tento má jakožto účastník správního řízení výše uvedeného zákonem č. 

500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovena práva, jenž souvisí se 

zjišťováním průběhu a stavu řízení a zajišťování podkladů, výpisků a kopií listin 

v příslušném správním spise založených. Podateli jakožto účastníkovi výše uvedeného 

správního řízení správní řád přiznává dle ust. § 36 odst. 2 správního řádu právo 

požadovat o informace o řízení a to, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán 

informace o řízení. Dále je dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu je účastníkovi řízení 

stanoveno právo nahlížet do spisu a dle ust. § 38 odst. 4 správního řádu je účastníkovi 

řízení přiznáno oprávnění, kdy s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a 

právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

http://www.sumperk.cz/


 

Povinný má za to, že tato oprávnění účastníka správního řízení jsou oprávnění toliko 

získávat informace a podklady o stavu řízení přiznaná účastníkovi správního řízení dle 

výše uvedených ustanovení správního řádu, kdy podatel tímto účastníkem bezesporu je. 

Jak vyplývá z Rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 13. 08. 

2008, sp. zn.: 2 As 38/2007-78 je „Nahlížení účastníka řízení do spisu podle § 38 

správního řádu z roku 2004 je natolik komplexně upraveným specifickým postupem 

poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 

61/2006 Sb.), z něhož plyne, že zákon o svobodném přístupu k informacím se 

nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu.“ 

Z výše uvedeného má povinný za to, že účastník řízení si může opatřit požadované 

informace jakožto účastník právního řízení výše uvedeného na základě ust. § 36 odst. 2 a 

ust. § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, jenž na základě výše uvedeného rozsudku NSS ČR, 

je tento postup podřazen pod ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, kdy na základě tohoto se zákon o svobodném přístupu 

k informacím nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu, 

kdy správní řád ve vztahu k probíhajícímu správnímu řízení zvláštním právním předpisem 

nepochybně je. 

Poučení 

Proto tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu 

v Šumperku, odboru kanceláře tajemníka. MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 787 01.  

 

 

 Podklady pro odůvodnění k zamítnutí žádosti poskytl Odbor výstavby MěÚ Šumperk.  

 

S pozdravem, 

 

Ing. Helena Miterková  

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
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