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O d  v o d n  n í  : 
 

 
Žádostí ze dne 01.02.2016, ozna enou jako „Žádost o poskytnutí informace podle zák. . 106 /1999 Sb., o 
svobodném p ístupu k informacím“, žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného 
výše uvedeným  správním orgánem pod  výše uvedeným íslem jednacím, tj. konkrétn   spisu  vedeného 
Magistrátem m sta Opavy, odborem právním a organiza ním, exeku ním odd lením pod sp. zn. 

 . Svou žádost žadatel doplnil o odkazy a citaci od vodn ní 
n kolika rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.  

Dle ustanovení § 15 odst. 1  ZSPI, pokud povinný subjekt žádosti, by  jen z ásti, nevyhoví, vydá ve lh t  pro 
vy ízení žádosti rozhodnutí o áste ném odmítnutí žádosti, s výjimkou p ípad , kdy se žádost odloží.  

Povinný subjekt žadatelovu žádost posoudil a vyhodnotil a rozhodl se jí v celém rozsahu nevyhov t. 

Ustanovení 2 odst. 3 zákona ZSPI stanoví, že ZSPI se nevztahuje na poskytování informací, které jsou 
p edm tem pr myslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 
poskytování, zejména vy ízení žádosti v etn  náležitostí a zp sobu podání žádosti, lh t, opravných 
prost edk  a zp sobu poskytnutí informací. 

Žadatel v daném p ípad  požaduje zaslat kompletní kopii svého spisového materiálu, jehož obsahem je 
dokumentace k da ovému ízení, konkrétn  k vymáhání nedoplatku pokuty podle exeku ního titulu, jímž je 
rozhodnutí ze dne 23.05.2013 sp. zn. . Da ové ízení nebylo doposud ukon eno.  

Povinný subjekt má za to, že v p ípad , kdy je žadateli o informaci podle ZSPI jako ú astníku probíhajícího 
ízení dána možnost nahlédnutí do svého da ového spisu a možnost získat jeho celou kopii na základ  

právní úpravy obsažené v da ovém ádu, je v takovém p ípad  da ový ád zvláštním zákonem upravujícím 
poskytování informací ve smyslu § 2 odst. 3 ZSPI.  

K tomuto povinný subjekt uvádí citaci rozsudku Nejvyššího správního soudu j. 2 As 4/2011-102 ze dne  
27.04.2011, www.nsssoud.cz,:  „… da ový ád je zde zvláštním zákonem upravujícím poskytování informací 
ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o informacích. Je t eba vnímat i skute nost, že zákon o informacích poskytuje 
v § 10 ochranu informacím o majetkových pom rech osob, získaným mj. na základ  da ových zákon . 
P itom povinný subjekt je povinen informace, které podal, rovn ž zve ej ovat podle § 5 odst. 3 zákona o 
informacích. I to jsou d vody vylu ující vyhov ní žádosti st žovatele, pokud jí skute n  mínil ozna ení i 
zaslání konkrétního da ového dokladu, a  již z jeho spisu i ze spisu jiného da ového subjektu. Nesouhlas 
st žovatele s obsahem správcem dan  poskytnutých zpráv není ešitelný cestou jím podané žádosti o 
poskytnutí informací. Zákon má sloužit k ve ejné kontrole innosti státních a jiných orgán  a ve ejných 
institucí a st žovatelova žádost o informace se s tímto cílem zjevn  míjela.“  By  se v citovaném rozhodnutí 
jedná o poskytnutí pouze ásti spisu, má povinný subjekt za to, že argumentem a minori ad maius  lze toto 
rozhodnutí aplikovat i na poskytnutí celého spisu.   

Povinný subjekt odkazuje také na základní zásadu da ového ízení, kterou je jeho neve ejnost, a na s touto 
zásadou kolidující zákonnou povinnost uloženou povinnému subjektu podle § 5 odst. 3 ZSPI do 15 dn  od 
poskytnutí informací na žádost tyto informace zve ejnit zp sobem umož ujícím dálkový p ístup, ímž by tato 
zásada byla citeln  narušena (k tomu rovn ž rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem j. 15 A 88/2013-
23 ze dne 15.06.2015). Navíc obsahem spisu mohou být informace o majetkových pom rech osoby, která 
není povinným subjektem, získané na základ  zákon  o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním 
pojišt ním anebo sociálním zabezpe ení, ani v takovém p ípad  se takové informace podle ZSPI  
neposkytují.   

Povinný subjekt považuje za nutné uvést, že vyhov ní p edm tné žádosti by rovn ž prolomilo povinnost 
zachovávat ml enlivost stanovenou jednotlivým ú edním osobám podle D . Aby mohl povinný subjekt této 
žádosti vyhov t, muselo by dojít k prolomení této povinnosti minimáln  u jednoho zam stnance exeku ního 
odd lení.    
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V záv ru povinný subjekt uvádí, že žadatel má i p es zamítavé rozhodnutí možnost získat jím požadované 
informace z probíhajícího da ového ízení nahlížením do spisu podle p íslušné právní úpravy, tj. dle 
ustanovení § 66 D . Za podmínek stanovených v ustanovení § 67 odst. 3 D  lze po ídit da ovému subjektu 
z da ového spisu doslovné opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení.    

 

Pou ení: 

Proti  rozhodnutí  povinného  subjektu  o  odmítnutí  žádosti  lze dle  ustanovení § 16 ZSPI podat odvolání ke 
Krajskému ú adu Moravskoslezského kraje prost ednictvím Magistrátu m sta Opavy.  
 

 

JUDr. Monika Schlauchová, v. r.  
vedoucí odboru právního a organiza ního 
Magistrátu m sta Opavy  
 

 

„otisk ú edního razítka“ 

 




