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 MĚSTO SEDLČANY 
 Komise pro projednávání přestupků 
 Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 
 
 

Č.j. MÚ-S/PŘE/14501/2022 
Sedlčany 11.7.2022 
 
         Mgr. Juraj Koprda - advokát 
         Konopišťská 1153/6 
         Vršovice  
         10000 Praha 10 
 
 
 

Rozhodnutí  
 

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany ve složení Mgr. Marcela Tichá, Marcela Janoušková              
a Dana Čížková jako příslušný povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „informační zákon“) rozhodla dne 
18.5.2022 v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 
žádosti o poskytnutí informací dle ust. § 4a a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, ze dne 12.5.2022, č.j. MÚ-S/PŘE/9892/2022 žadatele Mgr. Juraje Koprdy - 
advokáta, ČAK 13827, Praha 10, Vršovice, Konopišťská 1153/6, PSČ 10000   takto: 
 
 

 
žádost o poskytnutí informací dle ust. § 4a a § 14 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, ze dne 12.5.2022, č.j. MÚ-S/PŘE/9892/2022 žadatele Mgr. Juraje Koprdy - 
advokáta, ČAK 13827, Praha 10, Vršovice, Konopišťská 1153/6, PSČ 10000,  se  v části bodu 2. citované 
žádosti  dle § 2 odst. 3 a  § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 

odmítá. 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.5.2022 byla povinnému subjektu doručena žádost o poskytnutí informací dle ust. § 4a a § 14 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 12.5.2022, č.j. MÚ-
S/PŘE/9892/2022 žadatele Mgr. Juraje Koprdy - advokáta, ČAK 13827, Praha 10, Vršovice, Konopišťská 
1153/6, PSČ 10000. Žadatel ve své žádosti požaduje sdělení 

 v bodu 1., zda v minulosti byla před přestupkovou komisí MÚ Sedlčany někdy pro podezření ze 
spáchání nějakého konkrétního přestupku projednávána některá z následujících osob Libuše 
Koupilová, nar. 13.6.1945, Soňa Kazda Rýdl, nar. 12.8.1974,  Zdeněk Kazda, nar. 8.9.1964, všichni 
trvale bytem na adrese Víska 27, 26252 Vysoký Chlumec; 
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 v bodu 2. v případě kladné odpovědi na informaci požadovanou pod bodem 1. žádá o poskytnutí 
fotokopií veškerých listin, dokumentů, úředních záznamů i o podaných vysvětleních osob, 
protokolů, tvořící obsah příslušné spisové dokumentace o projednání přestupků proti ze shora 
uvedených osob, a to včetně oznámení, či postoupení podezření ze spáchání přestupků a 
meritorního rozhodnutí, či usnesení o případném zastavení přestupkového řízení.  

Rozhodnutím Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany ze dne 23.5.2022 č.j. MÚ-
S/PŘE/9892/2022 byla žádost žadatele zcela odmítnuta. Žadatel podal v zákonné lhůtě proti výše 
citovanému rozhodnutí odvolání. Rozhodnutím odvolacího orgánu ze dne 27.6.2022, č.j. 
081834/2022/KUSK bylo napadené rozhodnutí povinného orgánu zrušeno a vráceno k novému projednání 
o věci. Povinný orgán vydal nové rozhodnutí o věci ve smyslu právního výkladu odvolacího orgánu.  

 

Žádosti uvedené v bodu 1. bylo žadateli řádně povinným subjektem řádně vyhověno postupem podle 
informačního zákona. 

 

Žadatel v části 2. citované žádosti v případě, že byla-li některá z dožadovaných osob (jmenovaných v bodě 
1. žádosti) projednávána před Komisí pro projednávání přestupků města Sedlčany požaduje veškeré 
fotokopie listin a dokumentů včetně samotného rozhodnutí ve věci, tak jak je v podrobnostech uvedeno 
výše a v samotné žádosti v bodu 2. V takovém případě žadatel dle povinného subjektu požaduje zaslání 
kopie celého spisu týkající se projednání přestupku postupem dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Obecně je stanoveno, že se zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen také informační zákon) nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon 
upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti, včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, 
opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Tuto povahu zvláštní komplexní úpravy poskytování 
informací přiznala judikatura také úpravě nahlížení do spisu podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a právě žádost žadatele v části bodu 2. svým obsahem naplnila povahu 
žádosti nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu.    
  

Judikatura dovodila, že žádá-li žadatel o zaslání kopie celého spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí 
do spisu podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen správní 
řád), a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz rozsudky 
Nejvyššího správního soudu (NSS) č.j. 2 As 38/2007-78, 7 Ans 18/2012-23). Judikaturou NSS bylo potvrzeno, 
že ust. § 38 správního řádu je speciálním ustanovením ve vztahu k informačnímu zákonu, jak pro nahlížení 
do spisu jeho účastníkem a jeho zástupcem (§ 38 odst. 1 správního řádu), tak pro nahlížení do spisu 
jakoukoli jinou osobou (§ 38 odst. 2 správního řádu).  

Fyzické nahlížení do spisu je naprosto srovnatelné s pořízením kopie spisu či jeho podstatné části, jinak by    
§ 38 správního řádu byl zcela bezvýznamný a zcela by se vyprázdnil. Žádostí dle informačního zákona dle 
judikatury NSS, je taková žádost, kdy žadatel požaduje jen kopie určitých dokumentů ze spisu, nejčastěji       
o finální rozhodnutí, či o několik málo jiných určitých dokumentů ze spisu, což v daném případě nelze 
žádost žadatele za takovou považovat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že bod 2. citované žádosti žadatele není žádostí dle informačního zákona, nýbrž 
žádostí o nahlížení do spisu ve smyslu § 38 správního řádu, kdy dle odst. 2 citovaného zákona, tedy je třeba, 
aby jiná osoba (nejde-li o účastníka či jeho právního zástupce; § 38 odst. 1 správního řádu) prokázala právní 
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zájem, či jiný vážný důvod. Pakliže jej prokáže, umožní osobě správní orgán nahlédnout do spisu, nebude-li 
tím dotčeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob nebo veřejný zájem. Je tedy na 
žadateli, zda takovou žádost ve smyslu § 38 správního orgánu podá a zdůvodní výše citovaný právní zájem 
či jiný vážný důvod, pokud sám není účastníkem ve smyslu správního řádu. 

Vzhledem k výše uvedenému povinnému subjektu nezbylo než v části 2. citované žádosti žadateli 
nevyhovět a žádost odmítnout ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným ke Komisi pro projednávání přestupků města 
Sedlčany. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. 
  

 
 

 Mgr. Marcela TICHÁ v.r. 
 předsedkyně  

 Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 
 

 

  
Za správnost:  
Marcela Janoušková 
oprávněná úřední osoba 
 
Doručuje se:  

- Mgr. Juraj Koprda - advokát, Konopišťská 1153/6, 10000 Praha 10-Vršovice, 
- 1x spis 


