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Sdělení o poskytnutí informace  
 

Vážená paní předsedkyně,  
 

dne 29. 7. 2013 byla do Kanceláře veřejného ochránce práv doručena Vaše žádost 
ze dne 27. 7. 2013 o poskytnutí informací ve věci ustanovení § 168 stavebního 
zákona1.  Žádost jste formulovala takto:    
 
1. „…poskytnutí kopie písemnosti adresované Ministerstvo pro místní rozvoj a 
obsahující právní názor úřadu ve věci kopírování dokumentace stavby podle § 168 
stavebního zákona účastníkem stavebního řízení, kterým ochránce práv poukázal na 
neudržitelnost stávající praxe bránit tomuto účastníkovi v pořizování kopii tohoto 
dokumentu vlastními prostředky, např. digitálním fotoaparátem…“ 
2. „…zda v rámci vlastních šetření ochránce práv zaznamenal ze strany ministerstva 
případně jiného orgánu v této věci právní posun ve prospěch účastníků řízení…“  
 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vám 
poskytuji k žádosti ze dne 27. 7. 2013 (doručené do Kanceláře veřejného ochránce 
práv dne 29. 7. 2013) níže uvedené informace.   
 

 

                                                 
1
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  



 Písemnost adresovaná Ministerstvu pro místní rozvoj obsahující právní názor 
veřejného ochránce práv ve věci kopírování dokumentace stavby je 
zveřejněna na webovém portálu www.ochrance.cz (sekce Stížnosti na úřady, 
Případy a stanoviska ochránce, Právo na informace, Úhrady a poplatky). Jde 
o spis sp.zn.: 4584/2006/VOP/KČ, konkrétně o písemnost Závěrečné 
stanovisko k postupu Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a 
Ministerstva financí ve věci kopírování dokumentů ze správních spisů ze dne 
15. 8. 2008.  

 

 Veřejný ochránce práv nezaznamenal právní posun ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj ani jiného správního orgánu ve prospěch účastníků řízení, kdy 
s právem nahlížení do spisu je současně možné realizovat i právo pořízení 
kopií dokumentace stavby (např. technickým prostředkem). Pro ucelenost 
podané informace připojuji aktuální znění ustanovení § 168 odst. 2 stavebního 
zákona ve znění účinném od 1. 1. 20132.  

 
  

                                                                              
Mgr. Petra  Z d r a ž i l o v á  
vedoucí odboru právního 
Kanceláře veřejného ochránce práv 
 

                                                 
2
 § 168 stavebního zákona:  

 (2) Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního 
právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, 
kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných 
případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu 
státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku. 
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