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R O Z H O D N U T Í  
 
 

Ministr vnitra jako věcně příslušný správní orgán podle § 152 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
po projednání v rozkladové komisi ministra vnitra, rozhodl o rozkladu, který podal Spolek 
na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun, P.O.BOX 383, 111 21 Praha 1 (dále jen 
„účastník řízení“), proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu 
a vzdělávání (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 23. 11. 2017, č. j. MV-92801-
75/OBVV-2009, kterým byla odmítnuta žádost účastníka řízení o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), 
 

t a k t o :  

podle § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu ve spojení s § 90 odst. 1 písm. b) 
správního řádu se rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 23. 11. 2017, č. j. MV-
92801-75/OBVV-2009, 

z r u š u j e  

a věc se v r a c í  správnímu orgánu I. stupně k novému projednání. 
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O D Ů V O D N Ě N Í  

Účastník řízení podal dne 27. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb. (dále jen „žádost“), kterou správní orgán I. stupně obdržel dne 30. 10. 2017. 
Předmětem žádosti bylo poskytnutí konečných výsledků projektu VF20102015011 s názvem 
„Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace“. 

Dopisem ze dne 8. 11. 2017 byl účastník řízení informován, že z jeho žádosti není 
podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. zřejmé, jaký konečný závěr 
k předmětnému projektu požaduje, a proto byl požádán o bližší specifikaci požadavku. 
Účastník řízení následně správnímu orgánu I. stupně dne 9. 11. 2017 sdělil, že požaduje jen 
certifikovanou metodiku, včetně všech příloh. 

Dopisem ze dne 10. 11. 2017 požádal správní orgán I. stupně Ředitelství služby 
pořádkové policie Policejního prezídia České republiky, odbor služební kynologie a hipologie, 
jako odborného gestora předmětného projektu, o vyjádření, zda souhlasí s poskytnutím této 
informace. Odborný gestor v této věci vyjádřil negativní stanovisko. 

Na základě výše uvedeného byla žádost rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze 
dne 23. 11. 2017, č. j. MV-92801-75/OBVV-2009, odmítnuta. 

Rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 23. 11. 2017, č. j. MV-92801-
75/OBVV-2009, bylo účastníku řízení doručeno prostřednictvím datové schránky 
dne 23. 11. 2017. Účastník řízení podal dne 8. 12. 2017 rozklad proti rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně ze dne 23. 11. 2017, č. j. MV-92801-75/OBVV-2009 (dále jen „napadené 
rozhodnutí“). 

Účastník řízení v rozkladu namítá nedostatečné odůvodnění odmítnutí žádosti, když 
bylo omezeno pouze na odkaz na zákonné ustanovení. V této souvislosti účastník řízení 
poukazuje na rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 450/2000 (SoJ 895/2001), 
z kterého vyplývá, že je-li odůvodnění neposkytnutí informací omezeno na pouhý odkaz na 
ustanovení zákona, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné. Kromě této vady napadené 
rozhodnutí nevyhovuje požadavkům § 68 odst. 2 správního řádu. 

K námitkám účastníka řízení vzneseným v rámci podaného rozkladu ministr vnitra 
sděluje následující. 

Z obsahu správního spisu ministr vnitra zjistil, že účastník řízení v žádosti požádal 
o  informaci, jaký je konečný závěr projektu VF20102015011 s názvem „Ověření 
a zdokonalení metody pachové identifikace“. Tento požadavek byl následně blíže 
specifikován na „certifikovanou metodiku, včetně všech příloh“. 

Správní orgán I. stupně v napadeném rozhodnutí k požadované informaci, týkající se 
certifikované metodiky s názvem „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace“ 
konstatoval, že předmětný projekt byl schválen ministrem vnitra v realizaci programu 
„Bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“, a zadán veřejnou 
zakázkou na služby ve výzkumu a vývoji, a dále odkazuje na § 11 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., který stanoví, že povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů 
činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno 
trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které 
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vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, 
předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila 
práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné 
činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat 
bezpečnost České republiky.  

Ministr vnitra posoudil námitky účastníka řízení a seznal, že námitce, která se týká 
nedostatečného odůvodnění odmítnutí žádosti, lze přisvědčit. Ustanovení § 11 odst. 6 
zákona č. 106/1999 Sb. dává povinnému subjektu možnost odmítnout žádost o poskytnutí 
informace, ovšem pouze tehdy, pokud by poskytnutím informace byla ohrožena práva třetích 
osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, 
vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat 
bezpečnost České republiky. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí nijak nevyplývá, zda 
vůbec, případně z jakého důvodu je naplněna zákonná podmínka, tedy z jakých konkrétních 
důvodů by se poskytnutím požadované informace ohrozila práva třetích osob anebo 
schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo 
odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České 
republiky. 

Na základě shora uvedeného ministr vnitra konstatuje, že je důvodná námitka, že 
napadené rozhodnutí je nezákonné a nepřezkoumatelné. S ohledem na příslušnou správní 
judikaturu (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, 
č. j. 7 Afs 212/2006-74) je v tomto případě nadbytečné, aby se ministr vnitra vyjadřoval 
i k ostatním námitkám uvedeným v rozkladu. 

Podle § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, lze 
v řízení o rozkladu rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhoví rozkladu 
a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, jichž 
se to týká, vyslovili souhlas.“. 

Jelikož ministr vnitra shledal napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné a tudíž 
i nezákonné, přistoupil podle § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu ve spojení s § 90 odst. 1 
písm. b) správního řádu ke  zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci správnímu 
orgánu I. stupně k novému projednání. V dalším řízení je nezbytné, aby správní orgán 
I. stupně při vydání nového meritorního rozhodnutí jednoznačným způsobem vyjasnil 
a odstranil pochybnosti ve shora uvedených souvislostech, jež podle něj případně brání 
požadovanou informaci účastníku řízení poskytnout. 

P O U Č E N Í  

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu ve spojení s  § 152 
odst. 5 správního řádu nelze odvolat. 

 

Mgr. Lubomír Metnar 

 
otisk úředního razítka 
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Rozdělovník: 

 

1. Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun (odeslat do datové schránky) 

2. Ministerstvo vnitra, odbor správní 

3. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání 
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