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VĚC ŽÁDOST  O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU  

K INFORMACÍM 

 
 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), 
obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), konkrétně žádost o sdělení aktuálního stavu vypořádání stanovisek 
Ministerstva kultury č.j. MK 47762/2018 OPP ze dne 16. 7. 2018, Ministerstva životního prostředí 
č.j. MZP/2018/710/1307 ze dne 26. 7. 2018 a odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. 
MHMP 594734/2018 ze dne 27. 7. 2018 uplatněných k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve společném jednání; 
dále žádost o poskytnutí všech záznamů z dohodovacích jednání vedených ve věci vypořádání výše 
uvedených stanovisek Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy s výše uvedenými institucemi. 
 
IPR Praha Vaši žádost o informace posoudil v souladu se zákonem a dle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona o svobodném přístupu k informacím vydává toto  
 

R O Z H O D N U T Í: 
 
Část žádosti  
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, konkrétně žádost 
o poskytnutí všech záznamů z dohodovacích jednání vedených ve věci vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy  Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
s Ministerstvem kultury, Ministerstvem životního prostředí a odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hl. M. Prahy 
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Odůvodnění: 

V rámci vypořádávání stanovisek dotčených orgánů byla svolána v gesci pořizovatele dohodovací 
jednání. V rámci těchto jednání vznikla řada dílčích pracovních skupin. Jednání dílčích pracovních 
skupin vedených IPR Praha probíhala neformálně, z jednání nebyl pořizován zápis ani jiný záznam. 
Veškeré závěry, resp. dohody budou formálně stvrzeny až na závěrečných dohodovacích 
jednáních, která jsou v působnosti pořizovatele. 
 
IPR Praha záznamy z jednání, která vedl s dotčenými orgány, nemá a ani neměl zákonnou povinnost 
tyto záznamy zpracovávat. 
 
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 
záznamů z jednání dílčích pracovních skupin s dotčenými orgány v rámci vypořádání stanovisek 
k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 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 záznamů z  jednání dílčích pracovních skupin, vedených ve věci vypořádání výše 
uvedených stanovisek Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy s Ministerstvem kultury, 
Ministerstvem životního prostředí a odborem opchrany prostředí Magistrátu hl. M. Prahy, rozhodl 
IPR Praha tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Část žádosti o sdělení aktuálního stavu vypořádání stanovisek Ministerstva kultury č.j. MK 
47762/2018 OPP ze dne 16. 7. 2018, Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2018/710/1307 ze 
dne 26. 7. 2018 a odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 594734/2018 ze dne 
27. 7. 2018 uplatněných k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 
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a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve společném jednání byla dne 25. 5. 2020  
podle § 4 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odložena. Důvodem byla 
skutečnost, že povinným subjektem pro poskytnutí požadovaných informací je odbor územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy. 
 

Poučení: 

Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání v souladu s ustanovením § 16 
zákona o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání se podává k Magistrátu 
hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00, Praha 2. 

 
 
 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 

 
  
 

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




