
 

 

Výroční zpráva o činnosti Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v oblasti poskytování informací za rok 2021 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Úvod 
 

Výroční zpráva o činnosti Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR Praha“) v oblasti poskytování 

informací za rok 2021 je zpracována na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který stanoví povinným subjektům dle uvedeného 

zákona, resp. IPR Praha, povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané struktuře, a to vždy 

do 1. března následujícího kalendářního roku. 

 

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence podaných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace 

(dále jen „žádost“), které byly v roce 2021 vyřizovány IPR Praha. 

 

II. Výroční zpráva  
 

Za rok 2021 se v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, projevil zájem veřejnosti o informace týkající se působnosti IPR Praha takto: 

 

1) Počet podaných žádostí: 

a) celkem 52 žádostí 

b) z celkového počtu (52):     

38 žádostí – informace poskytnuty  

5 žádostí – informace částečně poskytnuty a částečně odmítnuty 

6 žádostí – informace odmítnuty 

1 žádost – informace neposkytnuta pro neuzavření podlicenční smlouvy 

2 žádosti – byly vzaty zpět. 

 

2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   

 

V roce 2021 bylo podáno pouze 1 odvolání. 

 

3) Opis podstatných náležitostí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí IPR Praha 

o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které IPR Praha vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech 

a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

 

V roce 2021 bylo vydáno 1 usnesení soudu o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby, kterou žalobce podal proti 

rozhodnutí Rady hlavního města Prahy ze dne 16. března 2020, č. j. MHMP 258068/2020, zahájeném dne 21. května 

2020 pod sp. zn. 15 A 52/2020. 



 

 

 
 

 

4) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

 

V roce 2021 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. IPR Praha poskytl 1 nevýhradní podlicenci v případě, kdy žádost 

směřovala na poskytnutí dokumentace, kterou IPR Praha užívá na základě licenčních smluv a které jsou autorskými díly 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 

 

5) Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

 

V roce 2021 byla nebyla podána žádná stížnost.  

 

6) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím: 

 

IPR Praha pouze v 1 případě poskytl informace po úhradě nákladů v celkové výši 750,- Kč. 

 

III. Závěr: 
 

V roce 2021 obdržel IPR Praha 52 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z nichž bylo 38 kladně vyřízeno a 5 částečně kladně vyřízeno. 

 

 

 

V Praze  
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