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ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

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

jen „InfZ“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla na podatelnu magistrátu 

města Chomutova doručena dne 12.4.2022, a kterou žadatel , 

trvale bytem  žádá o poskytnutí informace: 

  
Tímto v souladu s ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 
žádám 
 
o zaslání kopie spisového a důkazního materiálu vedeného výše uvedeným správním orgánem pod 
výše uvedeným číslem jednacím. 
 
Jedná se mimo jiné o záznam kamer ze služebního vozu Policie i osobní kamery příslušníka PČR. 

Vzhledem k digitální povaze těchto videomateríálů je možné (kromě využití konvenčních médií) 

jejich odeslání na e-mailovou adresu xxx 

takto: 

podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádost odmítá 

 

Odůvodnění: 

Na Magistrát města Chomutova byla dne 12.4.2022 doručena žádost pana  

který ve své žádosti požaduje zaslání kopie spisového a důkazního materiálu vedeného 

Magistrátem města Chomutova pod výše uvedeným číslem jednacím. 
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Podle § 2 odst. 3 InfZ se Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem 

průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, 

zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a 

způsobu poskytnutí informací. 

 

InfZ je použitelný v případech, když žadatel požaduje nějakou konkrétní informaci ze spisu, 

případně více konkrétních informací, avšak neuplatní se v případě žádostí, které jsou svým 

obsahem žádostmi o nahlédnutí do spisu v režimu správního řádu. 

 

„K právě uvedenému je však třeba doplnit, že za žádost o nahlédnutí do spisu – a tedy případ, kdy se 

nepoužije úprava SvInf – považuje judikatura i žádost o poskytnutí kopie celého správního spisu, 

resp. všech listin ve spisu obsažených; srov. k tomu rozsudek NSS č. j. 7 Ans 18/2012-23. Každou 

žádost je třeba hodnotit dle jejího skutečného obsahu, přičemž žádost o kopii celého spisu je ve 

skutečnosti (bez ohledu na to, jak je označena) žádostí o nahlédnutí do spisu. Je otázkou, jakým 

způsobem by se postupovalo v případě, kdy by žadatel požadoval zaslání kopie nikoli všech, ale 

např. valné většiny listin obsažených ve spisu; se zřetelem ke konkrétním okolnostem by dle názoru 

autorů mohla být i taková žádost obsahově posouzena jako žádost o nahlédnutí do spisu.“ (Furek, 

A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2016, str. 52). 

 

Vzhledem k tomu, že žadatel požaduje ve své žádosti kopii celé spisové a důkazní dokumentace 

(materiálu), jde podle povinného subjektu v souladu s výše uvedeným o žádost o nahlédnutí do 

spisu a nikoliv o žádost, na kterou se uplatní InfZ, a proto takovou žádost odmítá. 

 

Z ustanovení § 15 odst. 1 InfZ vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, 

vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 

žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 

Povinný subjekt si však dovoluje upozornit žadatele, že rozhodnutí o odmítnutí žádosti nemá žádný 

vliv na právo žadatele seznámit se sám či prostřednictvím svého zástupce se spisovou dokumentací 

prostřednictvím institutu nahlížení do spisu podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

pouze tak nelze činit prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 

magistrát města Chomutova 

 


