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VĚC:  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 
 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR Praha”) obdržel dne 28. 5. 2021 Vaši žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Konkrétně žádáte o poskytnutí informací 
zmiňovaných v prezentaci k Metodice spolupodílu investorů do území  
(https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/metodika_kontribuce_investor%c5%af.pdf):   
 
Příloha č. 1 — Právní posouzení Metodiky 3.0, draft —  (03/2021)  
Příloha č. 2 — Právní posouzení Metodiky 3.0, draft —  (03/2021)  
Příloha č. 3 — Právní rozbor Metodiky 3.0, draft —  (11/2020)  
Příloha č. 4 — Vzor obsahu smlouvy, draft — . (03/2021)  
Příloha č. 5 — Vzor obsahu smlouvy, draft —  (03/2021)  
Příloha č. 6 — Analýza memorand a smluv aplikovaných MČ HMP —  (03/2021).  
 

V souladu se zákonem IPR Praha posoudil Vaši žádost a rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona 

o svobodném přístupu k informacím 

                                                                                           takto: 

 

žádost  ze dne 28. 5. 2021 o poskytnutí informace podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatelka žádá informace zmiňované v prezentaci k Metodice 

spolupodílu investorů do území, konkrétně 
Přílohu č. 1 — Právní posouzení Metodiky 3.0, draft —  (03/2021)  
Přílohu č. 2 — Právní posouzení Metodiky 3.0, draft —  (03/2021)  
Přílohu č. 3 — Právní rozbor Metodiky 3.0, draft —  (11/2020)  
Přílohu č. 4 — Vzor obsahu smlouvy, draft —  (03/2021)  
Přílohu č. 5 — Vzor obsahu smlouvy, draft —  (03/2021)  
Přílohu č. 6 — Analýza memorand a smluv aplikovaných MČ HMP —  (03/2021), 
                                                                             

                                                                               s e   o d m í t á. 
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Odůvodnění: 
 
IPR Praha požadovanými informacemi nedisponuje, nebyl zadavatelem žádného z právních stanovisek, analýz 
ani vzorů smluv, vyžádaných pod přílohami č. 1) až 6) žádosti. Žadatelka současně požádala o poskytnutí 
předmětných informací Magistrát hl. m. Prahy, který by měl vyžádanými informacemi disponovat, neboť 
Metodika spolupodílu investorů do území vznikla jako materiál vedení hl. m. Prahy (Rady hl. m. Prahy) v gesci 
územního rozvoje a územního plánu. 
 
IPR Praha při posuzování žádosti přihlédl k judikatuře Nejvyššího správního soudu, a s odkazem na odůvodnění 
rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 71/2007 ze dne 2. 4. 2008, dle něhož „poskytnutí informace 
lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7 - § 11 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány 
nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt 
požadovanou informaci nemá“ a stejně tak s odkazem na odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. 
zn. 1 As 141/2011 ze dne 9. 2. 2012, dle něhož „prvotním předpokladem pro odmítnutí žádosti o informace s tím, 
že by šlo o vytvoření nových informací, je logicky skutečnost, že povinný subjekt danými informacemi 
v požadovaném tvaru dosud nedisponuje. Dalším důležitým předpokladem je to, že povinný subjekt nemá 
povinnost předmětnými informacemi disponovat“, posoudil neexistenci žadatelem požadovaných informací, 
jako faktický důvod neposkytnutí informace. 
 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím s odhledem na výše uvedený důvod, kterým je neexistence požadovaných údajů, rozhodl 
IPR Praha tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 
128 00 Praha 2. 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Adam Švejda 
zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
 

 
 
 
ROZDĚLOVNÍK:  
 
 1. Adresát – DS  
 2. IPR – SPR/PRAV 
 3. IPR – SPR + kopie spisu 
 4. IPR – spisovna + spis 

 




