
 

Požadované informace: 

Žádám o poskytnutí informace, z jakého právního či jiného důvodu byla ve věci vedené pod sp. 

zn. XXXXX/2017-510000-12 u všech zásilek doručovaných mně jako obviněnému po 15. 9. 

2017 vyloučena dosílka (na obálkách na více místech fixou napsáno „NEDOSÍLAT“ a žlutě 

zvýrazněno). 

 

Poskytnuté informace: 

K výše uvedenému povinný subjekt uvádí, že ve spisu vedeném pod sp. zn. XXXXX/2017-

510000-12 nemá informaci, že žadatel má jinou doručovací adresu než tu, která je povinnému 

subjektu známá z dostupných zdrojů (registr obyvatel spravující Ministerstvo vnitra ČR). 

Povinný subjekt k tomu dále uvádí, že v této věci postupoval v souladu s platnou legislativou, o 

čemž svědčí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2013 čj.: 8 AS 106/2012-40, ve 

kterém se pod bodem 23 uvádí „dosílka nezakládá právní vztah mezi Českou poštou, a 

odesílatelem zásilky. Zřízení dosílky nemá stejné právní následky na sdělení jako sdělení adresy 

pro doručování ve smyslu §19 odst. 3 správního řádu. Účastník řízení se proto nemůže spoléhat 

na to, že mu na této adrese bude správním orgánem doručováno. Ostatně i samotný odesílatel 

může vyloučit možnost doručovat na jinou adresu, a to tak, že na poštovní zásilku uvede 

poznámku „Nedosílat“ (viz čl. 29 odst. 2 poštovních podmínek účinných v době doručování 

předmětné písemnosti).“ Dále se v rozsudku uvádí pod bodem 20 „Nejvyšší správní soud v 

obecné rovině připouští, že účastníku řízení lze doručovat na adresu dosílací, neboť správní 

řád v §20 odst. 1 stanoví, že fyzické osobě lze doručovat kdekoli bude zastižena. Takový postup 

však nejen není jeho povinností a je též spojen s nemožností případného doručení fikcí“. Více 

v anonymizované verzi rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2013 čj.: 8 AS 

106/2012-40, který je dostupný na internetových stránkách 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0056_8As__140_20140915111030_pre

vedeno.pdf 

Povinný subjekt musí konstatovat, že žadatel nesdělil jinou adresu pro doručování nebo že by 

si zvolil tzv. zmocněnce pro doručování (viz §20 odst. správního řádu), a na základě výše 

uvedeného povinný subjekt po zjištění, že jsou zásilky dosílány na jinou adresu, než je 

povinnému subjektu známá a doručoval výhradně na adresu trvalého pobytu žadatele. 
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