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ROZHODNUTÍ 

O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 
 
 

Magistrát města Hradec Králové jako  povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  přezkoumal žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou dne 28.12.2012  podalo 
 
Občanské sdružení Oživení, Muchova 13, 160 00 Praha 6 

(dále jen „žadatel“) 
 
a podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, 

v y d á v á 
 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, v níž žadatel požadoval zaslání      
a) kopie konečného rozhodnutí o přestupku ( i nepravomocné), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného 
orgánu( pokud bylo vydáno), a dále informaci, zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta, 
 
nebo 
b) v případě, že ve věci nebylo vydáno  rozhodnutí o vině dle bodu a)  žádosti o informace,  žádalo o 
poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě  úřední záznam  o odložení  věci, či jinou 
listinu, ze které  bude zcela zřejmé  odůvodnění zvoleného  postupu. Výslovně žádá informaci 
podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele dle  přestupkového  zákona, kde zpravidla 
žádné důvody uvedeny nejsou. 
 
 
K žádosti žadatele Magistrát města Hradec Králové jako  povinný subjekt podle § 2 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,   v souladu s ust. § 
4 citovaného zákona sděluje, že věc přestupku Miroslava Uchytila  byla dne 24.4.2012  dle § 66 odst.3  
písm. a)   zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích  ve znění pozdějších doplňků a novel (dále jen 
přestupkový zákon)                                  

odložena, 
neboť na základě podkladů, které si  správní orgán před zahájením přestupkového řízení opatřil, došlé 
oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci. 
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Odůvodnění: 

 
Žadatel podal dne 28.12.2012 písemnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, na základě podaného oznámení o přestupku podle § 23 

odst.1 písm. c) zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů, kterých se měl dopustit Miroslav Uchytil.  

Žadatel žádá o poskytnutí informace, respektive poskytnutí  kopie  požadovaných písemností, které 

jsou  v přímém vztahu  k přestupkovému zákonu a k zákonu  č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád). 

Informace o přestupkovém řízení  se řídí   ustanovením  § 38 správního řádu, neboť  přestupkový 

zákon podmínky o nahlížení  do spisu neobsahuje. Uvedené ust. § 38 správního řádu je ve vztahu 

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

„zákon o svobodném přístupu k informacím“)  ustanovením zvláštním a tedy  v  případech, na které se 

vztahuje ust. § 38 správního řádu nelze aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím. Tento 

závěr mj. potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud ve svém 

Rozsudku č.:j 5A 158/2001-100 (přístupno na www.nssoud.cz) v odůvodnění krom jiného uvádí, že  

informace podle zvláštního právního předpisu ve smyslu § 2 odst.3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím je nutné rozumět jiné právní předpisy o poskytování informací.  Takovýmto předpisem 

však není správní řád. Ačkoliv správní řád má povahu obecného právního předpisu, ve vztahu ke 

zvláštním předpisům upravujícím správní řízení, je ustanovení o účastnících řízení ve správním řádu 

ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím naopak ustanovením zvláštním. V případech, 

na které se vztahuje ustanovení správního řádu o účastnících řízení, nelze tedy aplikovat zákon 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Dle ust. § 38 správního řádu mají právo nahlížet do spisu, případně si činit  si výpisy a právo na to, 

aby správní orgán pořídil kopie spisu  nebo jeho části, jen účastníci řízení a jejich zástupci. Jiným 

osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokážou-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a 

nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo 

veřejný zájem.  

 

 

 

Vzhledem k tomu, že žadatel není účastníkem řízení a neprokázal právní zájem nebo jiný vážný 

důvod dle cit. ust. § 38 správního řádu, na základě kterého by mu mohly být poskytnuty požadované 

informace, Magistrát města Hradec Králové, odbor správní rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace, respektive odmítnutí poskytnout kopie  požadovaných písemností. 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje a to  podáním u zdejšího správního orgánu, který  rozhodnutí vydal. Podle § 
76  odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 
                                           Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
Ing. Ľudmila Ducháčová. v.r. 
 
    vedoucí  odboru
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