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P  Ř  Í  K  A  Z

Velevážený správní orgáne,

poškozený v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., zákony matematiky a dobrými mravy rozhodl
takto:

Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, Oddělení přestupků, 
Náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice

(dále jen „správní orgán“) je

vinen,

že se dopustil neoprávněného obohacení. Tímto poškozený správnímu orgánu přikazuje navrácení
přeplatku. Přeplatek ve výši 245 Kč je správní orgán povinen uhradit do 15 dnů od doručení této
písemnosti na účet číslo 000000000000/0000, variabilní symbol 1312.

Odůvodnění:

Dne 8. 12. 2015 poškozený absolvoval ústní jednání u správního orgánu. V rámci tohoto jednání
obdržel kopii správního spisu v rozsahu 18 stran (viz Protokol o ústním jednání č.j.: XXX/19). 

Dne 12. 1. 2016 poškozený písemně zažádal o kompletní kopii spisového materiálu.

Dne 18. 1. 2016 byla poškozenému zaslána Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace (č.j.:
XXX/37).

Dne 27. 1. 2016 poškozený zaslal doplněnou žádost.

Dne 1. 2. 2016 bylo poškozenému zasláno Oznámení o požadavku úhrady za poskytnutí informace
(č.j.: XXX/68).

Dne 4. 2. 2016 poškozený zaslal na uvedený účet 385,40 Kč.
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Dne  10.  2.  2016  byla  poškozenému  zaslána  kopie  spisu  o  celkovém  množství  67  stran  (č.j.:
XXX/75).

Ač poškozený nepochybuje  o  znalosti  platných zákonů a  předpisů ze  strany správního orgánu,
raději připomene znění přílohy zákona č. 634/2004 Sb., položky 3:

Předmětem poplatku není

1.  Vydání prvního stejnopisu, opisu,  kopie,  fotokopie nebo výpisu,  uvedené v  písmenu a) této
položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní
a poplatků,  nejde-li  o listinu  nebo záznam na technickém nosiči  dat, které poplatník  -  daňový
subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Vzhledem k tomu, že poškozený dříve obdržel pouze 18 stran ze spisu, u následujících 49 stran se
jednalo o listinu, kterou ještě neobdržel, tedy šlo o vydání prvního stejnopisu. 

Z výše uvedeného lze jednoduše vyčíst, že kopie 49 stran spisu  byly naúčtovány v rozporu se
zákonem.  Tímto se právní orgán nezachoval jako správný správní orgán, nýbrž jako orgán zcela
jiný. Přeplatek byl vypočítán následovně: 49 x 5 Kč = 245 Kč.

Poučení:

Proti tomuto příkazu lze podat do 8 dnů od jeho oznámení odpor poškozenému, který příkaz vydal.

Včasným podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Ve věci pak bude znova rozhodovat
poškozený. V takovém případě bude k dlužné částce připočítán poplatek 1000 Kč.

Poškozený upozorňuje, že u takto vyřešené věci nebude správní orgán bodově postižen.

V případě neuhrazení přeplatku v určeném termínu bude přeplatek vymáhán soudně.

Uhrazením přeplatku celá věc končí.

poškozený
Číkus
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