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 Odpověď   
 

 ROZHODNUTÍ 

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

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

rozhodl o žádosti …………………(dále jen „žadatel“), ze dne 3.10. 2019, upřesněné a 

změněné dne 9.10.2019 

takto: 

 

podle § 15 odst. 1 InfZ s odkazem na § 168 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) se žádost 

žadatele částečně   

o d m í t á, 

a to v rozsahu bodu č. 1 původní žádosti, resp. změněnému  bodu a) upřesnění žádosti 

z 9.10.2019 – „žádá se o zpřístupnění informace : a)Projektová dokumentace, úplná 

textová část, která byla podkladem pro vydání územního rozhodnutí, vydané odborem 

výstavby dne 9.1.2004 pod č.j. 5828/03-IngDi, jak uvedeno v jeho odůvodnění.“ 

Ostatním bodům žádosti (body 2. a 3. původní žádosti, resp. body b) a c) dle upřesnění a 

změny žádosti žadatele ze dne 9.10.2019) bylo vyhověno a informace byla poskytnuta 

v rámci výzvy k doplnění žádosti povinného subjektu ze dne 14.10.2019. 

Odůvodnění: 

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

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

obdržel dne 3.10.2019 žádost ………………………………………………… 
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Vzhledem ke skutečnosti, že podaná žádost byla zmatečná a nebylo z ní zřejmé, jaká 

informace a v jaké podobě je požadována - v žádosti uvedené číslo jednací požadovaného 

dokladu z uvedeného data nebylo stavebním úřadem ani městským úřadem evidováno,  

byl žadatel dne 9.10.2019 vyzván k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b)  InfZ  o 

jaké konkrétní doklady a informace vlastně žádá. Dne 9.10.2019 byla žádost žadatelem 

upřesněna a text žádosti byl pozměněn (žadatel změnil označení jednotlivých bodů 

původní žádosti z číselných hodnot na písmenné, změnil text bodu č.1 a mírně i text bodu 

č.2 původní žádosti, bod č.3 původní žádosti zůstal nezměněn mimo výše uvedené změny 

z číselného označení na označení písmenné).  

Povinný subjekt se nejprve zabýval a následně se musel vypořádat se základní otázkou 

rozhodnou pro další postup ve věci, a to se skutečností, zda se v případě žádosti žadatele 

jedná o žádost o nahlížení do dokumentace stavby či o žádost o poskytnutí části 

dokumentace stavby. Požádá-li žadatel o poskytnutí informace o stavební dokumentaci 

nahlédnutím do spisu, postupuje se podle § 168 odst. 2 stavebního zákona přímo podle 

§ 38 správního řádu č. 500/2004 Sb., v platném znění, nebo podle archivního zákona. 

Požádá-li o poskytnutí kopie dokumentace či části dokumentace stavby, nejde o nahlížení 

do spisu (správní řád se tudíž neuplatní), takže žádost je třeba vyřizovat plně v režimu 

zákona o svobodném přístupu k informacím s tím, že podmínka souhlasu ve smyslu § 

168 odst. 2 stavebního zákona je pak zvláštním důvodem pro neposkytnutí informace 

(bez souhlasu by se žádost odmítla postupem podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, avšak s odkazem na § 168 odst. 2 stavebního zákona; srov. rozsudek 

Krajského soudu v Plzni ze dne 29.4.2014, č.j. 30 A 38/2012-48). Ustanovení je však 

aplikovatelné jen, je-li žádostí osloven stavební úřad; je-li povinný subjekt (např. obec) 

vlastníkem stavby a je požádána o poskytnutí „své“  dokumentace, pak toto ustanovení 

pro odmítnutí využít nemůže. Žadatel ve své žádosti nežádá o nahlédnutí do 

dokumentace stavby, ve své žádosti použil termín „zpřístupnění“ projektové 

dokumentace, přičemž tento termín není legislativně definován a žadatel nespecifikoval 

formu ani způsob zpřístupnění projektové dokumentace, povinný subjekt se tedy řídil 

úvahou a usoudil, že jediným způsobem jak žadateli zpřístupnit projektovou dokumentaci 

je poskytnutí originálu nebo kopie dokumentace. Proto povinný subjekt v dané věci 

nadále postupoval v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím ve vazbě na § 

168 odst. 2 stavebního zákona jako tzv. zvláštního předpisu, jenž však není komplexní 

právní úpravou ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ, avšak upravuje přístup ke stavební 

dokumentaci. 

 

Po posouzení upřesněné žádosti (uvedení již existujícího čísla jednacího s uvedením data 

podání) bylo povinným subjektem na základě výše uvedeného zjištěno, že žádost ani její 

upřesnění neobsahuje splnění podmínky souhlasu toho, kdo dokumentaci (jejíž úplnou 

textovou část podatel požaduje) pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se 

dokumentace týká, tak jak je požadováno v ust. § 168 odst. 2 stavebního zákona 

pro zpřístupnění požadované projektové dokumentace. Povinný subjekt tedy žadatele 
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vyzval dne 14.10.2019 k doplnění žádosti o poskytnutí informace, a to doložení souhlasu 

dle § 168 odst. 2 stavebního zákona Obce Nový Malín (jako toho, kdo dokumentaci 

pořídil a zároveň vlastníka stavby, které se dokumentace týká) a to ve lhůtě do 3 dnů od 

doručení předmětné výzvy. Zároveň povinný subjekt žadatele poučil, že v případě 

nedoložení souhlasu dle ust. § 168 odst. 2 stavebního zákona, povinný subjekt rozhodne 

o odmítnutí této části žádosti.  

 

Na tuto výzvu reagoval žadatel přípisem z téhož dne, ve kterém uvedl : „Dne 14.10.2019 

…………….. obdržel „Výzvu“ adresovanou ………………………………..Opětovně vás 

upozorňujeme, že žadatelem byla právnická osoba, Malínské aleje,z.s. a nikoli osoba 

fyzická. Podání bylo učiněno k orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky ve 

smyslu zákona o elektronické komunikaci. Proto vaši výzvu považujeme za zmatečnou a 

vyzýváme vás, abyste respektovali vztahy mezi orgány státní moci a právnickými osobami, 

spolky založenými ve smyslu přísl.ustanovení zák.č.89/2012 Sb. Výzvu laskavě směřujte 

právnické osobě , ……………………. zastoupené statutárním orgánem,předsedou spolku. 

Povšimněte si, že spolek zasílá své žádosti nikoli vedoucím odborů či referentům, ale vždy 

pouze Městskému úřadu Šumperk, který zastřešuje příslušné odbory vykonávající pouze 

přenesenou působnost státní správy /typicky odbor výstavby/ nebo smíšenou/typicky 

odbor školství, kultury a vnějších vztahů/ či ryze samosprávnou /útvar architekta města 

Šumperk/ S pozdravem ………………………  Na tento žadatelův přípis reagoval, bez dalšího, 

povinný subjekt tím, že opětovně zaslal žadateli výzvu do jeho datové schránky 

s upravenou „hlavičkou“ výzvy, ačkoli jak z původní žádosti ze dne 3.10.2019, tak i ze 

žadatelova výše citovaného přípisu ze dne 14.10.2019, zcela jasně vyplývá, že tyto 

dokumenty jsou v závěru zakončeny „S pozdravem …………………………. přestože povinný 

subjekt nijak nepochybil, když veškeré své dokumenty zasílal do datové …………………… a 

směroval je na osobu statutárního orgánu – ………………………….., tak jak je uvedeno ve 

veřejně přístupném výpisu ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl L, vložka 14839, kterýžto výpis je založen ve spisu povinného subjektu. 

Nikdy nebylo doručováno do datové schránky fyzické osoby výše uvedeného jména. Tyto 

skutečnosti však nemají zásadní vliv na konečné rozhodnutí ve věci.  

 

Mimo tento přípis nebyl povinnému subjektu doručen žadatelem žádný jiný doklad 

(zejména pak souhlas Obce Nový Malín podle § 168 odst. 2 stavebního zákona, jak bylo 

uvedeno ve výzvě povinného subjektu ze dne 14.10.2019) ve stanovené lhůtě ani do 

doby vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

 

S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 23.7.2019 č.j. 2 As 

256/2017 – 48  vyplývá a NSS v rozsudku uvádí, že § 168 odst. 2 věta druhá stavebního 

zákona představuje odchylnou, speciální úpravu ve vztahu k § 38 odst. 4 správního řádu 

pro případy poskytování kopií spisu, konkrétně pak pro poskytování kopií dokumentace 

http://www.sumperk.cz/


 

stavby, a stanovením podmínek tak omezuje právo účastníka či jiné osoby na to, určitým 

způsobem disponovat informacemi ze správního spisu. 

Omezení práva na získání, zpracování a jiné využití informací ze spisu musí splnit ústavní 

požadavky na omezení základního práva podle čl. 36 odst. 1 Listiny, případně dalších 

základních práv (zejména práva vlastnického), která mohou být stavbou tak či onak 

dotčena. Omezení tohoto práva lze tedy toliko na základě zákona, musí sledovat legitimní 

cíl a musí být přiměřené co do volby prostředků. Ustanovení § 168 odst. 2 věta druhá 

stavebního zákona omezuje právo na informace z hlediska formy, jakou mohou být 

poskytnuty. Toto omezení je provedeno na základě zákonného ustanovení, dle Nejvyššího 

správního soudu je legitimním cílem ochrana práv jiných, což vyplývá z důvodové zprávy k 

§ 168 odst. 2 stavebního zákona (původně označeného jako § 177), která uvádí, že 

"nahlížení do některých částí dokumentace stavby, především projektové dokumentace, je 

omezeno nebo vyloučeno z důvodů ochrany utajovaných skutečností, obchodního 

tajemství, ochrany osobních dat a civilní ochrany a bezpečnosti (terorismus). Pro účely 

poskytování kopií dokumentace staveb je upraven zvláštní postup vyžadující souhlas 

stavebníka, popř. vlastníka stavby. Jinak platí správní řád." Dané ustanovení tedy chrání 

právo na vlastnictví pořizovatele dokumentace stavby garantované čl. 11 Listiny, z něhož 

vychází i jeho právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti zakotvené v čl. 34 Listiny, resp. 

právo na vlastnictví vlastníka stavby. K tomu Nejvyšší správní soud odkazuje na odbornou 

literaturu, v níž se uvádí, že "i přes systematické zařazení mezi kulturní práva je třeba 

právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti vnímat i jako konkretizaci ochrany majetku a 

vlastnického práva zakotveného v čl. 11 Listiny. Všechna ryze majetková práva duševního 

vlastnictví jsou totiž chráněna podle čl. 11 Listiny v rámci ochrany práva vlastnit majetek. 

Ústavněprávní pojem majetku je právně dogmaticky chápán v širokém slova smyslu jako 

vlastnění jakéhokoli předmětu, který je alespoň potenciální majetkovou hodnotou, 

hmotnou i nehmotnou. Obecný odkaz na zákonnou ochranu práv k výsledkům tvůrčí 

duševní činnosti zakotvuje povinnost státu tuto ochranu jednak upravit v zákonech a 

jednak ji efektivně poskytovat." [Šimáčková, K. Čl. 34 (Právo na ochranu výsledků tvůrčí 

duševní činnosti a právo na přístup ke kulturnímu bohatství). In Wagnerová, E.; Šimíček, 

V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol., Listina základních práv a svobod:komentář. Praha: 

Wolters Kluwer (ČR), 2012, s. 690]. 

Smysl a účel § 168 odst. 2 věty druhé stavebního zákona je právě a jen výše uvedený - 

omezením "kvalifikované" dispozice s dokumentací stavby zabránit třetím osobám, jež 

nedisponují podle soukromého práva právem k této dokumentaci, a nemohou tedy 

profitovat, zejména ekonomicky, z toho, že taková dokumentace byla pořízena, k získání 

neoprávněné výhody. Jinak řečeno, uvedené ustanovení má za účel zabránit v "kradení" 

konkrétních nápadů, technických řešení, celých projektů či dílčích projektových celků 

apod., jež byly zpracovány jednou osobu v její prospěch, tím, že k nim detailní, a tedy i pro 

další projekty využitelný přístup v podobě kopie získá osoba jiná, jež se o jejich vznik 

nezasloužila (nezaplatila pořízení projektu, sama jej nezpracovala aj.). Naopak není, a ani 

by nemohlo být účelem uvedeného ustanovení ztěžovat jiným osobám obranu jejich 

legitimních práv, ať již práv procesních, práva vlastnického či jakéhokoli jiného. Rozsah 

uplatnění § 168 odst. 2 věty druhé stavebního zákona je tedy třeba oproti jeho 
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doslovnému znění teleologicky redukovat tak, aby na jedné straně bylo dosaženo, a to 

důsledně a efektivně, účelu daného ustanovení, tedy ochrany práv toho, jenž 

soukromoprávně disponuje dokumentací stavby, před jejím neoprávněným využitím, ale 

na druhé zůstala, pokud možno nedotčena či jen minimálně dotčena jiná práva dalších 

osob. 

Co se týče volby prostředku, jak dosáhnout uvedeného cíle, zákonodárce zvolil povinnost 

získat souhlas osob, jejichž vlastnická práva by mohla být dotčena. Při posouzení 

přiměřenosti takového prostředku je nutné zohlednit, že zákonodárce předmětným 

opatřením neznemožnil účastníku řízení (případně jiným osobám, které prokáží právní 

zájem nebo jiný vážný důvod) získat informace z dokumentace stavby nahlížením. 

Omezení se vztahuje pouze na poskytnutí kopie dokumentace stavby, chrání tedy její 

konkrétní zpracování před šířením a ponechává na vůli toho, kdo dokumentaci stavby 

pořídil, příp. vlastníka stavby, zda se šířením vysloví souhlas. Takové omezení lze vnímat 

obecně jako přiměřené. Kopii dokumentace stavby může totiž žádat někdo, kdo by 

obecně vzato mohl mít legitimní důvod pořídit si ji, avšak ve skutečnosti ji chce užít 

nepřípustným způsobem (například soused, který na jejím podkladu vybuduje "kopii" již 

existujícího domu, či někdo, kdo by získanou dokumentaci neoprávněně přenechal třetí 

osobě). Proto musí být osobě oprávněné dokumentací nakládat být dána možnost omezit 

nakládání třetích osob s dokumentací i v rámci nahlížení do spisu. Obecně vzato tedy 

zákonodárce zvolil vhodný prostředek zohledňující specifickou povahu dokumentace 

stavby. 

Pokud osoby uvedené v § 168 odst. 2 stavebního zákona požadovaný souhlas neudělí, 

stavební úřad však nemůže automaticky odepřít pořízení kopie dokumentace. Musí 

posoudit, o jakou část dokumentace stavby se jedná a zda by jejím odepřením nebyla 

narušena spravedlivá rovnováha mezi právem žadatele na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 

1 Listiny) či na ochranu jeho hmotných základních práv (typicky práva vlastnit majetek 

podle čl. 11 Listiny, ale případně i jiných práv) a právem pořizovatele dokumentace stavby 

či vlastníka stavby na vlastnictví dokumentace a na dispozici s ní (čl. 11 Listiny). Pokud 

totiž proti sobě stojí dvě základní práva, pak je nutno následovat názor Ústavního soudu, 

který konstatoval v nálezu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16, že "při střetu 

základních práv nutno vycházet z principu, že všechna základní práva jsou rovnocenná. 

Orgány aplikující relevantní právní úpravu-tj. v posuzovaném případě osoby poskytující 

informaci, správní orgány a soudy v systému správního soudnictví-musí v každém 

jednotlivém případě porovnat dotčená základní práva, a posoudit, zda mezi nimi byla 

dodržena spravedlivá rovnováha. Jak bylo uvedeno již výše, výsledek by se v zásadě 

neměl lišit podle toho, zda věc byla posuzována podle čl. 8 Úmluvy resp. čl. 10 Listiny na 

straně jedné, nebo podle čl. 10 Úmluvy resp. čl. 17 Listiny, na straně druhé. Všechna tato 

práva zasluhují stejnou ochranu...". Dále uvedl, že "žádným zákonem nelze abstraktně 

vyloučit ochranu základních práv a svobod, zaručenou ústavním pořádkem. V každém 

jednotlivém případě střetu ústavně zaručených práv musejí soudy a jiné orgány veřejné 

moci zvážit význam a intenzitu dotčených práv. V každé posuzované věci při rozhodování o 

žádosti žadatele je nutné provést nezbytný test proporcionality." 
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Ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona tedy požaduje po žadateli o poskytnutí 

kopie dokumentace stavby, který musí splňovat podmínky § 38 správního řádu, aby 

společně se svou žádostí předložil i souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně 

souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká, nebo jejich právních nástupců. 

Pokud však žadatel požadovaný souhlas podle citovaného ustanovení nepředloží, musí 

stavební úřad posoudit, jakou část dokumentace stavby žadatel požaduje, z jakého tak 

činí důvodu, zda je tento důvod věrohodný a nezastírá se jím ve skutečnosti jiný, 

nepřípustný důvod a zda je důvod poskytnutí dostatečně důležitý v porovnání s možnou 

hrozbou zneužití dokumentace a dotčení právem na vlastnictví pořizovatele dokumentace 

či vlastníka stavby (čl. 11 Listiny). Poté, co ověří rozhodné skutečnosti, posoudí, kterému 

z konkurujících si práv má být dána přednost, případně může přijmout i jiná vhodná 

opatření co možná nejvíce optimalizujících řešení střetu práv.  V případě odmítnutí žádosti 

o informaci pouze s odkazem na větu druhou ustanovení § 168 odst. 2 stavebního 

zákona by bylo postupováno příliš restriktivně. 

 

Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní 

právo na poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu vlastnických 

práv a případně práv autorských, popř. třetích osob obsažených v textu požadovaného 

dokumentu, test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu 

na zveřejnění požadované informace s důvody, které naopak informaci chrání a ze 

zveřejnění ji vyloučí. Povinný subjekt považuje žadatelův požadavek za jeho osobní zájem. 

K této úvaze dospěl ze žádosti žadatele. Žadatel v daném případě v žádosti neuvedl 

žádný důvod pro podání žádosti ani to, že se požadovaná informace týká veřejného 

zájmu, či zda chce přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, či zda plní úkoly či poslání 

dozoru veřejnosti. Povinný subjekt chápe právo na informace jako široce vnímané 

základní lidské právo, nikoli však jako neomezené právo člověka na uspokojení vlastní 

zvědavosti. Jednoznačně se tedy jedná o osobní zájem žadatele a nelze jeho žádost 

považovat za žádost týkající se veřejného zájmu, která by mohla přispět k diskusi o 

věcech veřejného zájmu. Požadovaná část dokumentace je podkladem k rozhodnutí 

povinného subjektu, které bylo vydáno již na počátku roku 2004, nabylo právní moci a je  

nepřezkoumatelné. Stavba již byla v celém rozsahu předmětného rozhodnutí 

zrealizována. Proto diskuse o veřejném zájmu je v tomto případě bezpředmětná.  

 

Za účelem zjištění případných důvodů pro podání žádosti o informaci byly náhledem do 

veřejného prostoru (internet) dohledány bližší informace o ………………………, a to 

informace o spolku Malínské aleje se sídlem č.p. 43, 788 03 Nový Malín, který byl zapsán 

do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 1.ledna 2014 

s identifikačním číslem (IČO) 22612581 (kterého se však předmětná žádost o informace 

netýká). Dále byla povinným subjektem zjištěna náhledem do výpisu ze spolkového 

rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě existence spolku Malínské aleje,z.s. se 

http://www.sumperk.cz/


 

sídlem č.p. 817, 788 03 Nový Malín, IČO 04740416.  Dne 18.ledna 2019 (přímo ve 

výpisu je uvedeno zapsáno 18.ledna 2019) došlo ke změně původního názvu spolku 

Zdravý Malín,z.s. na spolek Malínské aleje,z.s.. Spolek Malínské aleje,z.s. nemá ve 

veřejném prostoru vlastní webové stránky (resp. povinnému subjektu se je nepodařilo 

dohledat), povinný subjekt pak na veřejně přístupných webových stránkách dohledal 

stránky spolku pod původním názvem (Zdravý Malín, z.s.), kde je veřejně přístupná 

informace o členské základně původního spolku Zdravý Malín,z.s., který dne 18.ledna 

2019 „pouze“ změnil název na Malínské aleje,z.s. a stránky jsou nadále funkční pod 

původním názvem. V rámci seznamu členů (členská základna) jsou uvedena i dvě jména, 

která jsou povinnému subjektu známa z úřední činnosti a ze znalosti místních poměrů 

jako jména projektantů. Toto zjištění posílilo v testu proporcionality přesvědčení 

povinného subjektu o vyšší váze ústavně zaručené ochrany vlastnických práv vlastníka 

stavby a toho, kdo požadovanou dokumentaci pořídil a částečně i ochranu práv 

autorských. Po zvážení všech těchto skutečností dal povinný subjekt přednost ochraně 

vlastnických práv vlastníka stavby a dokumentace, zvláště pak při nedoložení jeho 

souhlasu dle § 168 odst. 2 stavebního zákona před právem na poskytnutí požadované 

informace – projektové dokumentace, úplná textová část, která byla podkladem pro 

vydání předmětného územního rozhodnutí – žadateli podle InfZ. 

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že 

žádost žadatele o poskytnutí informace v bodě č. 1 původní žádosti, resp. změněnému  

bodu a) upřesnění žádosti, odmítl. Ke zbývající části žádosti již byly žadateli  dříve 

informace poskytnuty.  

Poučení: 

 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace je možné podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 

rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným prostřednictvím 

povinného subjektu, kterým je Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 

 

 

 

 

   Ing. Luděk Felkl 

       vedoucí odboru výstavby    
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