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

 

I. 

Sdělení 

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel 

dne 11. 11. 2019 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 publikování dodatečné informace k dokumentu „KOMUNIKÉ 

K PROBLÉMŮM STAVEBNÍHO PRÁVA A JEJICH MOŽNÝM ŘEŠENÍM“ (dále jen „dokument“) 

ze Semináře konaného dne 7. září 2018 v Centru architektury a městského plánování (dále jen „žádost 

o informace“). V žádosti o informace uvádíte: 

1) Nejsou uvedeni autoři – čili dle Vašeho názoru je dokument publikován v rozporu s autorským zákonem 

– žádáte proto ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím o publikování autorů dokumentu 

v rámci elektronické verze dokumentu 

 http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/komunike.pdf, popřípadě jako doprovodné 

informace ve shodném adresáři. 

2) Chybí popis způsobu projednání a postup přípravy dokumentu – žádáte proto ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím o publikování takového popisu v rámci dokumentu 

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/komunike.pdf, popřípadě jako doprovodné 

informace ve shodném adresáři. 

 
IPR Praha posoudil bod 2) Vaší žádosti o informace a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona 

o svobodném přístupu k informacím Vám sděluje následující: 

 

Seminář konaný dne 7. září 2018 byl organizován na základě iniciativy tehdejší paní primátorky hl. m. 

Prahy Adriany Krnáčové s cílem seznámit veřejnost s návrhem nového stavebního zákona. Dokument byl 
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sepsán na základě průběhu konání Semináře, přičemž ke zveřejnění na internetových stránkách IPR 

Praha došlo z rozhodnutí vedení IPR Praha. 

II. 
Rozhodnutí 

 
IPR Praha bod 1) Vaší žádosti o informace, kterou obdržel dne 11. 11. 2019, posoudil v souladu se 

zákonem a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl 

 

takto: 

 
část žádosti o informace žadatele  

, spočívající v uvedení autorů dokumentu s názvem 
„Komuniké k problémům stavebního práva a jejich možným řešením“ 
 

s e   o d m í t á. 

 

Odůvodnění: 
 

Autorské dílo je v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorský zákon“), vymezeno jako „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam“ a autor je definován 

ustanovením § 5 odst. 1 autorského zákona jako „fyzická osoba, která dílo vytvořila”.  

 

Dokument zpracoval zaměstnanec IPR Praha Ing. arch. Kamil Kubiš na základě pokynů zaměstnavatele 

v rámci plnění pracovních úkolů, a to s ohledem na průběh Semináře konaného dne 7. září 2018 v Centru 

architektury a městského plánování, s cílem sepsat analýzu problémů souvisejících s tématikou 

stavebního práva a navržení možných řešení, které byly zmíněny na daném Semináři. Informace obsažené 

v dokumentu, resp. informace zmíněné na daném Semináři, vycházely z návrhu nového stavebního 

zákona, který je úředním dílem ve smyslu ustanovení § 3 autorského zákona, a vztahuje se na něj výjimka 

z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu. Cílem konání Semináře a zpracování dokumentu 

bylo seznámit veřejnost s návrhem zákona. 

 

IPR Praha není schopen poskytnout požadovanou informaci spočívající v uvedení autora předmětného 

dokumentu ve smyslu autorského zákona, jelikož tento není určen vzhledem k okolnostem uvedeným 

výše, přičemž neexistence informace je faktickým důvodem neposkytnutí informace s ohledem 

na judikaturu Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek NSS sp. zn. 2 As 71/2007 ze dne 2. 4. 2008 

a rozsudek NSS č. j. 1 As 141/2011-67 ze dne 9. 2. 2012), a proto rozhodl IPR Praha v souladu 

s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím tak, jak je uvedeno ve výroku 

tohoto rozhodnutí.  
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Poučení: 

 

Proti rozhodnutí lze podat 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, do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního města 

Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00, Praha 2. 

 
S pozdravem 

 

 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R O Z DĚ LOVN Í K :  
 1. Adresát –  
 2. IPR – SPR/PRAV 
 3. IPR – SPR/Ing.arch. Kubiš 
 3. IPR – SPR + kopie spisu 
 4. IPR – spisovna + spis 




