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MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník 
 

Spisová zn: MJ/00209/2017 

Č.j.: MJ/00654/2017/ODSH/Šim 

 

Vyřizuje: Petr Šimsa  

Tel: 584498459 

E-mail: petr.simsa@mujes.cz 

Místo a datum: V Jeseníku, 4. 1. 2017 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství za použití ustanovení § 15 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen InfZ) 

rozhodnul o žádosti o informace kterou podal Ing. A. R., (dále jen žadatel) přijaté dne 2.1.2017 

takto:  

 

Žádosti o informace kterou podal pan žadatel přijaté dne 2.1.2017 na základě které žadatel žádal 

o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. MJ/51916/2016/ODSH/Šim 

se odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ 

 

odmítá 

 

O d ů v o d n ě n í 

Žádost o zaslání kopie kompletní spisové dokumentace z neukončeného správního spisu jsme 

posoudili. Ze spisového materiálu plyne, že správní orgán kontaktoval dne 24.10.2016 obviněný 

K. W., kdy požadoval zaslaní kopie spisového materiálu souladu s InfZ. Dále v této žádosti 

označil žadatele jako svého zástupce, se kterým má být nadále jednáno. Této žádosti jsme 

nevyhověli z důvodu toho, že se jedná o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, 

kdy jsme v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 

38/2007 – 78 konstatovali, že zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na 

poskytování informací podle zvláštního právního předpisu. Dále jsme plnou moc vyhodnotili, 

jako nedostačující pro takovýto úkon, neboť specifikace v plné moci nebyly dostatečné. 

Na tyto skutečnosti žadatel zareagoval žádostí doručenou zdejšímu správnímu orgánu dne 

2.1.2017 ve kterém požaduje jako fyzická osoba kopie spisového materiálu vedeného pod 

č.j: MJ/51916/2016/ODSH/Šim.  

K tomuto správní orgán uvádí, že obviněný nebo jeho zástupce měli možnost doložit plnou moc 

v takovém znění, které by odpovídalo požadavkům správního orgánu (tyto požadavky byly 

správním orgánem specifikovány) a v případě doplnění plné moci by byl žadatel uznán jako 

zástupce obviněného ve správním řízení. Tímto způsobem byste nabyl práv zástupce 

obviněného, které jsou totožná s právy účastníka řízení a mohl by konat všechny úkony směřující 

k  řádnému zastoupení obviněného, a to včetně seznámení se se spisovým materiálem včetně 

poskytnutí kopií tohoto spisového materiálu. Toto jste však neučinil a užil žádost dle § 14 InfZ. 
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Správní orgán k tomuto postupu uvádí, že jednání žadatele se správní orgánu jeví jako obcházení 

zákona, kterým dochází k průtahům ve správním řízení, neboť doplnění plné moci je snadnějším 

úkonem, který by zaručil obviněnému i zástupci ochranu stanovenou správním řádem a nemusela 

by být užívána žádost dle InfZ. Žadatel však neposkytnul součinnost při napravení vad plné 

moci, ale zareagoval na důvody neposkytnutí informací změnou svého postavení, tak aby mu již 

mohlo být vyhověno. Nesnažil se tedy odstranit vytýkané nedostatky, ale pouze změnil své 

postavení v řízení, což je důkazem zneužití zákona z jeho strany.   

Správní orgán uvádí, že Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 As 44/2007-93 uvedl že „základním 

předpokladem efektivního správního řízení je vzájemná součinnost a spolupráce správních 

orgánů a účastníků řízení. Právě ve smyslu tohoto základního principu je nutno vidět a hodnotit 

konkrétní počínání účastníků řízení potažmo těch co by se mohly účastníky řízení stát. Rovněž 

v tomto směru je totiž nutno spatřovat praktické naplnění smluvního pojetí státu, 

představujícího konsensuální odraz přesvědčení občanů o nutnosti existence této instituce 

k ochraně základních práv a svobod. Ve svých důsledcích by se totiž tento základní vzorec 

právních vztahů jevil jako zcela neefektivní, pakliže by v praxi bylo připuštěno zneužívání 

jednotlivých procesních institutů k obcházení a případně k cíleným obstrukcím, v konečném 

výsledku znemožňujícím faktické působení práva.“ Postup žadatele přesně zapadá do tohoto 

rámce a takto na něj správní orgán taktéž nahlížel, jelikož ze strany žadatele nebyla vyvíjena 

žádná snaha na odstranění nedostatků plné moci, ale snaha o dosáhnutí svého cíle jiným 

způsobem.  

Správní orgán navíc při prověřování došlých podání zjistil, nesrovnalosti v datech narození 

obviněného a žadatele, kdy podáním provozovatele vozidla byl obviněný oznámen jako osoba 

která se narodila dne 25.11.1974. V podání učiněném dne 24.10.2016 byl obviněný označen jako 

osoba, která se narodila dne 30.12.1987. V témže podání byl Ing. A. R. označen jako osoba, 

která se narodila dne 25.11.1974. Při prověřování datové schránky však žádná taková osoba 

nelezena nebyla a nelze tudíž doručovat do datové schránky označeného žadatele jelikož tento 

žádnou datovou schránku nemá. Všechny tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že v podáních jsou 

zaměňovány osobní údaje a správní orgán tak nemá ověřené údaje o osobách, se kterými jedná. 

Dále správní orgán uvádí, že nevede žádný spisový materiál pod spisovou značkou 

MJ/51916/2016/ODSH/Šim a tudíž nemůže, poskytnou kopie takového spisu. Pod tímto číslem 

jednacím se ve spisu nachází pouze oznámení o zahájení správního řízení a předvolání k ústnímu 

jednání obviněného. 

Na základě výše uvedeného tedy správní orgán rozhodnul o tom, že žádosti nevyhověl 

a požadované informace neposkytne.  

P o u č e n í 

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 Inzf a ustanovení § 83 správního řádu lze proti tomuto 

rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřad 

Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, prostřednictvím Městského úřadu 

Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství. 

  

Odvolací patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne 

doručení písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a správního řádu). 
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Byla-li písemnost uložena a adresát si ji nevyzvednul ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla 

k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 

odst. 1 správního řádu). 

 

 

Petr Šimsa 

referent odboru dopravy a silničního hospodářství 


