
 

 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 24 

Evidenční číslo žádosti: 50207/2019 

Žádost přijata a zaevidována dne: 07.05.2019 

Obsah žádosti: kopie rozhodnutí MUSP102158/2016 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
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Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   15.05.2019  

Odpověď poskytnuta: 
Výzva k upřesnění žádosti   (žadatel žádost 

neupřesnil – žádost odložena) 

Přílohy: 0 

  

  

Odpověď   

Výzva k doplnění podané žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) k žádosti o poskytnutí informací dle 

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

 

Městský úřad Šumperk, jako povinný subjekt, obdržel dne 6.5.2019 prostřednictvím e-mailové 

pošty žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), v níž se žadatel 

……………………………………………….domáhá poskytnutí následující informace (doslovná citace) – 

„žádám o poskytnutí informací o řízení pod č.j.MUSP 102158/2016 VYS/ROKO, a to 

anonymizovaných rozhodnutí ve věci, včetně rozhodnutí odvolávacího orgánu. Požadované 

informace v anonymizované podobě zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne 

přijetí žádosti na níže uvedenou mailovou adresu. Trvám na přímém poskytnutí všech 

požadovaných informací, a to i v případě, že již byly zveřejněny.“     

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební úřad neeviduje správní řízení č.j. MUSP 102158/2016 

VYS/ROKO, 

 vyzýváme 

Vás dle § 14 odst. 5 písm.b)  inf. zákona k upřesnění Vaší žádosti za účelem dohledání 

příslušného správního spisu k případnému poskytnutí požadovaných informací.  

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o 

odmítnutí žádosti. 

U p o z o r n ě n í : 

Upozorňujeme, že Vaše žádost o poskytnutí informace nebyla podána v souladu s ust. §  14 odst. 

3 inf. zákona prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, kterou má 

povinný subjekt zřízenou (viz https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/, bod 

9).  

Dále upozorňujeme, pokud jste v případném správním řízení účastníky řízení, nelze použít pro 

nahlížení do spisu a případné poskytování kopií ze spisu obecný zákon o svobodném přístupu 

k informacím, ale je nutné využít tzv. speciální zákon (existuje-li lex specialis, pak je vyloučeno 

využít lex generali). Dle názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřeného rozsudkem ze dne 
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12.4.2018 pod č.j. 7 As 124/2017-21 platí podle § 2 odst. 3 informačního zákona, že zákon se 

nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších 

informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně 

náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. 

Pomocná poznámka pod čarou jako příklad takového zvláštního zákona uvádí zákon č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky (katastrální zákon), dnes nahrazený katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb. 

Vedle již zmiňovaných zákonů uváděných příkladmo v poznámce pod čarou přiznala judikatura 

povahu zvláštní komplexní úpravy poskytování informací mimo jiné i v úpravě nahlížení do spisu 

podle § 38 správního řádu (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27.1.2004, č.j. 5A 

158/2001-100, ze dne 13.8.2008, č.j. 2As 38/2007-78, nebo ze dne 27.6.2012, č.j. 9Ans 

7/2012-56). 

 

Judikatura rovněž dovodila, že žádá-li žadatel (včetně účastníka řízení) o kopie ze  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 informačního zákona (viz 

např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2008, č.j. 2 As 38/2007-78, nebo ze dne 

13.12.2012, č.j. 7 Ans 18/2012-23). Právo na informace ze správního spisu náleží v plném a 

neomezeném rozsahu vždy účastníkům správního řízení a jejich zástupcům (a nově též podpůrci 

podle § 45 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku); jiným osobám jen tehdy, 

prokážou-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z 

účastníků, popřípadě dalších dotčených osob nebo veřejný zájem.  Pokud požádá žadatel o 

poskytnutí informace nahlédnutím do správních spisů, může tak činit pouze v režimu § 38 

správního řádu (zák.č. 500/2004 Sb., v platném znění), neboť aplikace informačního zákona je 

na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena, je tento postup v souladu s citovanou judikaturou 

Nejvyššího správního soudu a nelze se tedy od ní odklonit (viz výše uvedené - existuje-li lex 

specialis, pak je vyloučeno využít lex generali). Žádá-li žadatel o poskytnutí informace 

nahlédnutím do správního spisu (příp. poskytnutí kopií ze správního spisu) podle informačního 

zákona, povinný správní orgán následně nemůže postupovat jinak, než informaci podle 

informačního zákona v tomto režimu neposkytne a odkáže jej na možnost postupu podle § 38 

správního řádu.  
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