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Dne 22. 4. 2022 v 10 hodin jsem se dostavil ke shora uvedenému správnímu orgánu Městského
úřadu Roudnice nad Labem, Odboru dopravy, za účelem nahlédnutí do spisu vedeného pod
spisovou značkou 000/00000/0000/XX/XX v zastoupení účastníka řízení pana Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, nar.: 12. 34. 1956, trvale bytem Xxxxxxxxxx 123/45, 123 45 Xxxxxxxxxxx na
základě plné moci ze dne 22. 4. 2022.

Protože v kanceláři referentky Pavlíny Zajíčkové (dále jen „referentka“), kde se spis měl nacházet,
nebyl přítomen žádný zaměstnanec úřadu, vyžádal jsem si vedoucí Odboru dopravy paní
Bohuslavu Jírovcovou (dále jen „vedoucí“).

Vedoucí jsem sdělil, že jsem se dostavil na účelem nahlédnutí do spisu, ta mi odvětila, že dnes mi
nikdo nic nedá s odůvodněním, že nahlížení do spisu je přípustné pouze v úředních
hodinách a výhradně po předchozí domluvě termínu nahlížení.

Vedoucí jsem proto výslovně a zřetelně upozornil, že jsem ke správnímu orgánu dostavil na
účelem uplatnění základního práva účastníka řízení a podmiňování tohoto práva povinností
předchozího sjednání termínu je v přímém rozporu se právním řádem ČR. S tímto
právním názorem se vedoucí neztotožnila a odmítla jej.

Z důvodu právní jistoty jsem se tedy vedoucí výslovně a zřetelně zeptal, zda je mi tímto
nahlédnutí do spisu odepřeno, vedoucí odvětila, že ano. Proto jsem ji vyzval, aby mi
vystavila Usnesení ve smyslu ustanovení § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen
„správní řád“). Vedoucí mi sdělila: „nebudem Vám žádné Usnesení vystavovat“ a že spis mi
k nahlédnutí neposkytne s odůvodněním, že by nejdříve musely připravit spis a uvedla, že
v tuto chvíli řeší blíže nespecifikovaný problém na živnostenském. Dále se vedoucí asertivně
dotázala „jako jaké usnesení?“, z čehož jsem nabyl dojmu, že pracovnice není řádně seznámena
se zákonnými povinnostmi vyplývajícími ze správního řádu.

Vedoucí mi po celou dobu uvedeného jednání nabízela pouze možnost sjednání termínu
nahlížení u referentky, ovšem s tím, že takový termín je přípustný pouze v rozsahu úředních
hodin správního orgánu.



V následující diskuzi jsem byl nucen opakovaně vedoucí informovat, že nejsem vázán úředními
hodinami ani předchozím sjednáním termínu nahlížení, protože uplatňuji základní právo
účastníka řízení.

Vedoucí mi odpověděla: „Ale Vy nemáte právo teď hned, jako my máme jiný práce, jiný
problémy. A vy jako… ano, my Vám neupíráme právo nahlížet do spisu, ale spis musíme
připravit, ještě jste ani neřekl jakej, a jako my to nemáme hned všechno na počkání. Navíc
dneska je úřad zavřenej, já nevím, jak jste se sem vůbec dostali a my máme v pátek jiný starosti,
jiný práce, takže nahlížet do spisu ano, právní zástupce, účastník, kdo má právo může, ale musíte
si předem domluvit termín.“

Zeptal jsem se tedy, zda skutečně neumožňují nahlížení do spisu podle zákona, na to mi
přítomná referentka sdělila, že nahlížení umožňují, ale pouze na základě předem
domluveného termínu. Pracovnice jsem proto znovu výslovně a zřetelně upozornil, že takové
jednání je v rozporu se zákonem, neboť nahlížení do spisu musí být umožněno kdykoliv
v pracovní době úřadu a nesmí být podmíněno požadavkem na předchozí sjednání termínu. Na
to mi (už poměrně emotivně) obě pracovnice sdělily, že dnes není úřední den, načež jsem
musel zdůraznit, že nehovořím o úřední době, ale o pracovní době. S tímto právním názorem se
pracovnice neztotožnily, odmítly jej a opět mi nabídly, abychom se přesunuli do kanceláře
vedoucí za účelem sjednání termínu k nahlížení.

Protože z jednání pracovníků správního orgánu bylo zřejmé, že mi v rozporu s právním řádem
neumožní nahlédnutí do spisu, přistoupil jsem tedy ke sjednání termínu nahlížení, ale požadoval
jsem současně, aby o odepření nahlížení pracovnice správního orgánu vyhotovily Usnesení ve
smyslu ustanovení § 38 odst. 5 správního řádu.

K tomu mi vedoucí odboru sdělila: „Ale my to neodepíráme, my uděláme úřední záznam, ve
kterém se domluvíme na termínu, žádný usnesení teď vydávat nebudeme. Jaký usnesení? (…) Vy
tady dneska nemáte vůbec co dělat, je zavřeno. (…, arogantním tónem:) Ale jako Vy si uplatňujete
práva, ale Vy nemáte právo sem napochodovat, když je úřad zavřenej, na jinej úřad byste se
nedostal ani do dveří, protože jsou zamčený, tady jste taky dneska neměl co dělat, takže máte
zavolat, domluvit si termín, pojďte si sepsat termín…“.

Problematika uplatnění práva účastníka řízení ve věci nahlížení do spisu je dostatečně pokryta
ustálenou judikaturou, která zcela jasně a zřetelně stanovuje práva a povinnosti stran, např.
Rozhodnutí KÚSK ze dne 11. 12. 2015, č.j.: 160972/2011/KUSK-DOP/HOL k tomu uvádí:

V souladu se správním řádem má každý účastník řízení právo nahlížet do spisu kdykoliv a
kdekoliv, kde se správní spis nachází. Toto právo lze omezit či vyloučit pouze zákonem. Správní
úřad, kde se správní spis nachází, musí oprávněným osobám umožnit nahlédnutí do něj každý
pracovní den, kdykoliv v průběhu pracovní doby. Předmětné právo nesmí správní úřad omezit
s odkazem na úřední hodiny. Správní úřad není oprávněn vyhovění žádosti oddalovat
s poukazem, že spis není připraven. Pokud je spis v kanceláři oprávněné úřední osoby, která není
momentálně přítomna, je její představený (příp. jiná přítomná osoba) povinen zajistit okamžité
zpřístupnění spisu v podobě, v jaké se momentálně nachází.

Tento právní výrok nebyl dosud judikatorně překonán.



Podávám proto stížnost na vedoucí Odboru dopravy paní Bohuslavu Jírovcovou, neboť
tato zjevně překročila své pravomoce a zkrátila právo dotčené osoby tím, že úmyslně a
vědomě navzdory několikrát opakovaným, zřetelně a jednoznačně vysloveným žádostem
a výzvám z mé strany odmítla poskytnout spis k nahlédnutí s odůvodněním, že:

1. toto právo je možné uplatnit pouze v úředních hodinách,
2. toto právo je možné uplatnit pouze po předchozím sjednání termínu, a že
3. spis není připraven,

a tím zásadním způsobem nezákonně zasáhla do práv účastníka řízení,

vědomě se mě pokusila uvést v omyl

a dále po jednoznačném a zřetelném odepření nahlédnutí do spisu odmítla vystavit
Usnesení a vydat mi jej, čímž porušila svoji povinnost vyplývající z ustanovení § 38 odst.
5 správního řádu.

Smysl a povaha činnosti správního orgánu je mj. hájit práva dotčených osob a řádně evidovat
všechny právní úkony a skutečnosti, které ve věci nastanou, tedy například, že se do spisu
dobýval někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn, nebo v době, kdy úřad nebyl schopen žádosti
vyhovět z důvodu překážky na straně správního orgánu. Usnesení o odepření nahlížení do spisu
je současně pro žadatele důležitým důkazem, který prokazuje skutečnosti, které nastaly a jeho
součástí by mělo být i zdůvodnění, proč správní orgán právo nahlížení do spisu odepřel.
V situaci, kdy by se například později prokázalo, že správní orgán vlastní chybou odepřel žadateli
nahlédnutí do spisu, přestože žadateli takové právo náleželo, bude v budoucnu Usnesení
o odepření nahlížení představovat důležitý podklad pro žadatele, na základě kterého se může
domáhat škody způsobené nesprávným úředním postupem a také tím může prokázat, že mu byla
odepřena důležitá procesní práva. Takový budoucí vývoj situace nemůže správní orgán ani jeho
referenti nikdy předem vyloučit, není-li tedy ve věci předpojatý, či nemá-li sám zájem na výsledku
řízení a tedy není způsobilý spolehlivě rozhodnout, kdy je postup dle § 38 odst. 5 správního řádu
nadbytečný.

Pracovník správního orgánu proto nemůže svévolně rozhodovat, zda je postup dle § 38 odst. 5
správního řádu v dané situaci přípustný a odmítnout vydání Usnesení o odepření nahlížení.

Podávám dále stížnost na referentku Odboru dopravy paní Pavlínu Zajíčkovou, neboť
tato zjevně překročila své pravomoce a zkrátila právo dotčené osoby tím, že úmyslně a
vědomě navzdory několikrát opakovaným, zřetelně a jednoznačně vysloveným žádostem
a výzvám z mé strany odmítla poskytnout spis k nahlédnutí s odůvodněním, že:

1. toto právo je možné uplatnit pouze v úředních hodinách,
2. toto právo je možné uplatnit pouze po předchozím sjednání termínu

a tím zásadním způsobem nezákonně zasáhla do práv účastníka řízení

a vědomě se mě pokusila uvést v omyl.



Při posuzování stížnosti nelze považovat za polehčující okolnost, že pracovnice správního
orgánu od nezákonného jednání upustily a o 2 hodiny později poskytly spis k nahlédnutí, neboť
se tak stalo jenom a pouze z důvodu, že jsem byl znalý práv účastníka a na těchto
právech jsem trval a opakovaně jsem se jich u pracovnic domáhal a jejich nezákonnou
argumentaci jsem nepřipustil. Berte prosím na zřetel, že zákonnou povinností správního
úředníka je hájit práva dotčených osob, tedy vycházet jim vstříc, poskytovat přiměřená poučení o
právech a povinnostech (§ 4 správního řádu), což bezesporu pracovnice hrubě porušily tím,
že krátily práva dotčené osoby a uváděly jej v omyl, byť jen ve stádiu pokusu. Pokud by na
mém místě stála osoba nezkušená a neznalá svých práv a příslušných právních předpisů, či
osoba, kterou by sebejisté a přesvědčivé vystupování pracovnic odradilo či zastrašilo, jistě by
snadno podlehla nezákonnému jednání a tím by byla její práva významně zkrácena. Proti
takovému přístupu proto touto stížností brojím. Pouhá skutečnost, že z nezákonného
jednání úřednic nedošlo v konečném důsledku ke zkrácení práv, nemůže nijak zmírňovat
skutečnost, že úřednice se nezákonného jednání prostě dopustily se zjevným úmyslem
nezákonně zasáhnout do práva jiné osoby a porušily své zákonné povinnosti.

Závěrem chci zdůraznit, že jsem se v žádném případě nedomáhal zpřístupnění spisu „teď hned“,
nebyl jsem ani nepříjemný, ani agresivní. Mám plné pochopení, že chod úřadu má svoje
náležitosti a jsem s plným pochopením připraven posečkat přiměřený čas potřebný k dokončení
jiných úkonů, které správní úředník v dané době vykonává. Za přiměřený čas však považuji času
nejvýše v řádu desítek minut, nemohu však připustit odklad výkonu práva v řádu dnů.

Současně chci také podotknout, že jednotná právní praxe (vč. ustálené judikatury) stanovuje, že
účastník má možnost získat informace obsažené pouze a jenom institutem nahlédnutí do
spisu, který lze vykonat pouze osobně v místě sídla správního orgánu. Správní orgány setrvale
neumožňují zpřístupnění obsahu spisu elektronicky prostředky komunikace na dálku, a zpravidla
ani nevyhovují žádosti o postoupení věci jinému úřadu v místě pobytu účastníka. Nahlížení do
spisu také občan nemůže uplatnit v zaměstnání jako vážný důvod absence (např. na rozdíl od
předvolání) a je tak nucen v takovém případě pro nahlížení čerpat dovolenou a je tak vázán
pokyny zaměstnavatele, kdy může svoje pracovní místo opustit. Dále je nezbytné přihlédnout
k tomu, že účastník řízení je ve správním řízení při obhajobě svých práv vázán lhůtami, které jsou
v délce 8, 15 nebo 30 dní, zatímco správní orgán má v adekvátních situacích lhůty v délce 1 nebo
3 roky (uvažuji pouze lhůty, jejichž promeškáním právo zaniká). Při zohlednění uvedených
skutečností je zřetelná značná nerovnost v neprospěch účastníka a tedy jakékoliv omezení
práva nahlížení do spisu, byť o jediný pracovní den, nelze tolerovat.

V tomto případě je lhůta na podání Odporu 8 dní, přičemž správní orgán účastníkovi doručil
pouze Příkaz, bez předložení důkazů, na základě kterých jej obvinil, účastník si písemnost
schránku vyzvedl 16. 4., lhůta tedy končí 24. 4., což je neděle, poslední den, kdy mohl účastník
do spisu nahlédnout, byl právě tento pátek. Dále je třeba přihlédnout, že pondělí 18. 4. byl
svátek, tedy v celé 8denní lhůtě na podání odporu byly pouhé 3 dny, kdy správní orgán
poskytoval veřejnosti úřední hodiny. Omezení práva byť o jediný den pak představuje 25%
omezení, tedy nikoli zanedbatelné. I v případě, že by lhůta na podání odporu končila
v pondělí 25. 4., i tak by zbyly pouhé 4 úřední dny z 8denní lhůty.

Považuji za zcela nepřípustné, aby správní orgán závažnost situace zlehčoval tím, že účastník
může nahlédnout do spisu kdykoliv v průběhu, třeba i poslední den lhůty – účastník potřebuje
přiměřený čas k tomu, aby poklady získané nahlížením mohl řádně prostudovat, nebo je
k posouzení poskytl jiné osobě, která je způsobilá podklady posoudit s náležitou odborností a
vyvodit z nich právní závěry a včas provést vhodné úkony. Tedy případné sjednání termínu z vůle



pracovníků správního orgánu na pondělí 25. 4. (či snad ještě později) je zcela irelevantní, protože
pro účastníka už to je příliš pozdě.

Účastník má právo zvolit si procesní strategii obhajoby, mezi které spadá i plánování jednotlivých
úkonů. Proto účastník řízení plánuje nahlížení do spisu dle práva tak, jak mu to vyhovuje v jeho
situaci (rspt. jak jej to nejméně zatíží) a tedy jedná dle právní zásady legitimního očekávání, že
správní orgán bude jednat v souladu s právním řádem. Protože správní orgán vůči účastníkovi
nikdy sám aktivně nevznesl (zcela nezákonný) požadavek, aby se před nahlížením objednal a aby
se dostavil pouze v úředních hodinách, jednal tak v dobré víře a nemohl vědět, že správní orgán
si neveřejnými vnitřními pravidly (zcela nezákonně) nastavil svoje procesy způsobem, který je
nepřátelský k výkonu práv účastníka. Jednání účastníka proto nelze shledávat nesprávné a
chybné, neboť orgán jej o svých (zcela nezákonných) požadavcích nijak předem nevyrozuměl.

Zjištění, že správní úředníci Odboru dopravy, včetně vedoucích pracovníků, se mimo úřední
hodiny aktivně podílejí na řešení problémů odboru místního Živnostenského úřadu, lze dozajista
ocenit jako hospodárné využívání lidských zdrojů Městského úřadu. Je-li však meziodborovou
výpomocí plně vytíženo příliš velké množství pracovníků, až je v důsledku ochromen řádný chod
úřadu, který pak není způsobilý přiměřeně zajistit plnění zákonných povinnosti, svědčí to spíše
o selhání vedení úřadu, jeho špatné organizaci a představuje to systémový problém, nežli selhání
jednotlivce.

Pro úplnost uvádím, že průběhu celého výše popsaného jednání byly přítomny dva svědci: jedna
pracovnice správního orgánu, která se mi nepředstavila jménem a můj obchodní partner, který
mne ke správnímu orgánu přivezl, a k mému velkému překvapení jej nikdo ze správního orgánu
za celou dobu neztotožnil a přesto byl připuštěn k nahlížení a pracovnice mu nebránily
v přístupu ke spisu – snad proto, že pracovnice správního orgánu zcela bezdůvodně předjímaly,
že se jedná o pana Xxxxxxxxxxx, tedy účastníka řízení a nikterak si tuto domněnku neověřily.
Což je s podivem, protože na jednu stranu pracovnice vynaložily poměrně značné argumentační
úsilí ve snaze odepřít právo nahlédnout do spisu osobě, která k tomu byla náležitě oprávněna,
aby pak bez jakékoliv kontroly spis zpřístupnily neznámé osobě, kterou nejenže neztotožnily, ale
především ani neuvedly v Úředním záznamu o nahlížení do spisu žádnou zmínku o tom, že do
spisu nahlížela další osoba, která není oprávněnou úřední osobou.

Dále se domnívám, že Úřední záznam o nahlížení do spisu ze dne 22. 4. 2022 je chybně označen
č.j.: 000/00000/0000/XX/XX, avšak je tam uvedena spisová značka namísto čísla jednacího,
žádám proto o poskytnutí informace, pod jakým číslem jednacím je tento úřední záznam
skutečně u správního orgánu evidován.

Z důvodu předběžné opatrnosti dodávám, že výše popsaný děj a uvedené citace jsou přesně
sestaveny na základě zvukového záznamu jednání s pracovnicemi správního orgánu, proto,
pokud by snad při vyřizování stížnosti vznikly pochybnosti o pravdivosti či přesnosti uvedených
dějů, jsem připraven tyto řádně prokázat předložením předmětného záznamu. V této fázi však
záznam ke stížnosti nepřikládám, považuji to za nadbytečné, neboť jsem přesvědčen, že při
vyřizování bude řádně uplatněna zásada rovnosti stran (srov. Nález ÚS, sp. zn.: I. ÚS 520/16).

Žádám, abych byl o vyřízení stížnosti vyrozuměn, jakožto i o přijatých opatřeních, dále žádám
o poskytnutí informace, pod jakým číslem jednacím je tato stížnost evidována. Požadované
informace mi, prosím, doručte v zákonné lhůtě do shora uvedené datové schránky.


