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VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2015 v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 je zpracována na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), který 
stanovuje Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) povinnost každoročně zveřejnit údaje o této 
činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku. 
Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí 
informace, které byly v roce 2015 vyřizovány jednotlivými odbory Magistrátu podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím a nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007 k povinnostem zaměstnanců hlavního 
města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, 
organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. 
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Za rok 2015 se  na základě zákona o svobodném přístupu k informacím projevil zájem veřejnosti o informace 
týkající se činnosti Magistrátu takto:  
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
Na Magistrát bylo podáno celkem 446 žádostí, poskytnutím informace bylo vyřízeno 297 žádostí, rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti bylo vydáno 112. 
                                          
Pro ilustraci uvádíme porovnání počtu podaných žádostí o poskytnutí informace za sledované období: 
 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 

Počet žádostí 55 62 47 148 161 257 456 438 
 

456 370 446 
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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 

Externí právní služby nebyly využity. Náklady na vlastní zaměstnance byly pouze formou měsíčního 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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e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání    
a stručný popis způsobu jejich vyřízení 
 
Na Magistrát bylo podáno 97 stížností na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace. Důvody jejich 
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení je uveden v příloze č. 1 této výroční zprávy. 
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím 
Jako nadřízený orgán rozhodoval Magistrát o 121 odvoláních proti rozhodnutím městských částí o odmítnutí žádosti 
a o 83 stížnostech proti postupu městských částí při vyřizování žádosti o poskytnutí informace. 
Jako další informaci vztahující se k uplatňování  zákona o svobodném přístupu k informacím Magistrát v roce 2015 
v jednom případě rozhodoval o odvolání proti  rozhodnutí povinného subjektu ROPID, Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy (příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou)  – odvolání odvolatele bylo zamítnuto a 
věc pokračuje u Městského soudu v Praze pod č.j. 5A 83/2015-20, kde není  doposud skončena. 
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Příloha č. 1 
 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 

 
Důvod podání stížnosti na postup městských částí:                          Důvod podání stížnosti na postup Magistrátu: 
 
§ 16a odst. 1 písm. a) ……….0                                                                  § 16a odst. 1 písm. a) ………. 0 
 
§ 16a odst. 1 písm. b) ……... 35                                                                § 16a odst. 1 písm. b) ………..27 
                                                         
§ 16a odst. 1 písm. c) ………32                                                                 § 16a odst. 1 písm. c) ………..68 
 
§ 16a odst. 1 písm. d) ……… 16                                                                 §16a odst. 1 písm. d) ………. 2 
         
Celkem 83 stížností.                                                                                 Celkem 97 stížností. 
 
 
Vyhovění stížnosti městskou částí:                                 Vyhovění stížnosti Magistrátem:                          
                                                                                                                
§ 16a odst. 5 ……………….0                                                                § 16a odst. 5 ………………......... 19 
 
 
Vyřízení stížnosti nadřízeným orgánem (Magistrátem): Vyřízení stížnosti nadřízeným orgánem (příslušným ústředním správním úřadem): 
                                                                                                                                                                             
§ 16a odst. 6 písm. a) ………16                                                              § 16a odst. 6 písm. a) …….…….17 
 
§ 16a odst. 6 písm. b) ……....43                                                               § 16a odst. 6 písm. b) ……….... 56 
 
§ 16a odst. 7 písm. a) ……….10              § 16a odst. 7 písm. a) ………......2 
 
§ 16a odst. 7 písm. b) ……….2                                                                § 16a odst. 7 písm. b) …………. 1 
 
§ 16a odst. 7 písm. c) ……….12                                                               § 16a odst. 7 písm. c) …………. 2 
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