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b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
 
Na Magistrát bylo podáno 53 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Magistrátu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které hlavní město Praha vynaložilo 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 
 
Zákonnost rozhodnutí Magistrátu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a rozhodnutí Magistrátu jako 
nadřízeného orgánu městským částem hlavního města Prahy (dále jen „městská část“) byla předmětem těchto 
soudních řízení: 
 

1) Rozsudek Městského soudu v Praze, zn. 11A 166/2012 – uhrazeny náklady soudního řízení 17.200,- Kč a náklady na exekuci 6.450,- Kč  
2) Rozsudek Městského soudu v Praze, zn. 3A 68/2012 – uhrazeny náklady soudního řízení 9.800,- Kč 
3) Rozsudek Městského soudu v Praze, zn. 11A 66/2013 – uhrazeny náklady soudního řízení 9.800,- Kč 
4) Rozsudek Městského soudu v Praze, zn. 3A 80/2013 – uhrazeny náklady soudního řízení 9.800,- Kč 
5) Rozsudek Městského soudu v Praze, zn. 11A 165/2013 – uhrazeny náklady soudního řízení 9.800,- Kč 
6) Rozsudek Městského soudu v Praze, zn. 5A 155/2013 – uhrazeny náklady soudního řízení 11.228,- Kč 

Celkové vynaložené náklady na zastoupení externím právním subjektem v soudních řízeních (sp. zn. 6A 46/2012 a 
3A 68/2012) byly ve výši 6.050,- Kč a náklady na vlastní zaměstnance byly pouze v rozsahu jejich standardního 
platu. Rozsudky Městského soudu v Praze vydané v roce 2015 jsou v příloze č. 2. 
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
 
Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Magistrátem poskytnuta 
žádná výhradní licence. 
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