
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 4. 2019

Stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:

Dne 19.03.2019 byla Městskému úřadu Lysá nad Labem postoupena Krajským úřadem Středočeského kraje stížnost, věc 
byla zaevidována pod č. j. MULNL-VV/10709/2019. Obsahem podání byla stížnost na nesprávný postup starosty města 
Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy, a to konkrétně na nesprávný postup doručení písemnosti stěžovateli, panu 
Josefu Kotvovi. Stěžovatel namítal, že mu písemnost označená č. j. MULNL-KÚ/4931/2019/Je, a podepsaná starostou 
města Ing. Karlem Otavou, byla doručena prostřednictvím pošty, ačkoli stěžovatel má zřízenou datovou schránku, tedy 
doručena v rozporu s ust. 19 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). Dle ust. § 19 odst. 1 správního řádu písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán 
doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Nelze-li písemnost takto doručit, může ji 
doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, 
jemu naroveň postaveného správního orgánu (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu 
příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní 
policie. Dle ust. § 19 odst. 2 správního řádu, není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do 
datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou 
poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost 
způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti. S výše uvedeným souvisí ust. § 17 
odst. 1 č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím 
datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této 
osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se 
způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Z 
uvedeného vyplývá, že písemnost měla být doručována do datové schránky, nicméně dle Závěru MV ČR č. 83 ze dne 
14.12.2009 bude daná písemnost považována za doručenou v případě, že se s ní adresát prokazatelně seznámil, k 
čemuž v tomto případě zjevně došlo. Cit. ze Závěru č. 83/2009 „Má-li osoba zřízenu datovou schránku a správní orgán 
jí písemnost, jež jí měla být do datové schránky doručena, doručuje v případě, kdy adresátem je fyzická osoba dle § 20 
odst. 1 správního řádu, a v případě, kdy adresátem je právnická osoba dle § 21 odst. 1 správního řádu (tedy v obou 
případech bez ohledu na § 19 odst. 2 správního řádu a bez ohledu na zákon o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů), neuplatní se fikce doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu ani fikce doručení dle § 24 odst. 4 
správního řádu, avšak daná písemnost bude považována za doručenou v případě, že daná osoba písemnost převezme, 
tj. písemnost převezme při pokusu o doručení či ve lhůtě 10 dnů od tohoto pokusu, pokud při pokusu o doručení nebyla 
zastižena. Přijetí odlišného výkladu např. v tom smyslu, že by písemnost nebyla považována za doručenou ani v 
případě, že by daná osoba písemnost převzala, by zřejmě bylo možné považovat za zbytečně přepjatý formalismus, 
neboť v jeho důsledku by bylo nezbytné doručení provést znovu (správným způsobem), ačkoliv se adresát s 
doručovanou písemností prokazatelně seznámil. V důsledku toho není možné ani uplatnit fikci doručení, neboť 
nezákonnost postupu správního orgánu při doručení by měla negativní dopad na právní postavení adresáta. Přitom lze 
vycházet z toho, že pokud si fyzická osoba požádá o zřízení datové schránky a tuto si zpřístupní, pak legitimně 
očekává, že jí budou ve správním řízení doručovány písemnosti do této datové schránky. V řadě případů pak ani reálně 
není schopna poskytnou dostatečnou součinnost k tomu, aby mohla být písemnost doručena prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. Nesprávný postup správního orgánu při doručování tedy nemůže jít k tíži adresáta v 
tom smyslu, že by neuplatnila fikce doručení podle § 24 správního řádu, ačkoliv adresát legitimně očekával doručení do 
datové schránky. To by mohlo mít zas následek vznik zbytečných průtahů v řízení. Dále lze vycházet z toho, že osobě, 
které bude takto správním orgánem doručeno, nevzniká újma, neboť se dobrovolně s doručovanou písemností 
seznámila. To však nic nemění na tom, že se jedná o nesprávný úřední postup, neboť není postupováno v souladu se 
zákonem.“ Odbor vnitřních věcí dodává, že dle výše popsaného nebyla písemnost MULNL-KÚ/4931/2019/Je doručována 
zcela v souladu s platnou právní úpravou, adresát však měl možnost se s obsahem písemnosti seznámit, což lze dovodit 
z toho, že na písemnost reagoval. Závěrem odbor vnitřních věcí uvádí, že dle Stanoviska odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010 může být zastupitelstvem obce k projednání stížnosti pověřen i kontrolní 
výbor, s výsledkem však musí být zastupitelstvo obce seznámeno, neboť je, jako jediné, příslušné v dané věci 



rozhodnout, resp. zaujmout stanovisko (případně přijmout nápravná opatření).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí

stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

9. 4. 2019 Projednáno RM

233 vzala na vědomí

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení RM č. 233 ze dne 09.04.2019. Rada města Lysá nad Labem I. bere na vědomí stížnost na nesprávný postup 
starosty města Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy, II. předkládá stížnost k projednání ZM dne 17.04.2019

Přílohy:

1. Příloha č. 1_ST_83_19_Postoupeni_Zastupitelstvo_MeU_Lysa_nad_Labem.pdf

2. Příloha č. 2_Stiznost_k_petici_-_kraj.pdf

3. Příloha č. 3_dopis-1-1.pdf

4. Příloha č. 4_obalka.pdf

5. Příloha č. 5_Stanovisko_ODK_c_2010-11_-_aktualizovano_k_01-01-2014.pdf

6. Příloha č. 6_86-Pravni ucinky_datove schranky.pdf


