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Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR Praha”) obdržel dne 17. 10. 2019 Vaši žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). Ve své žádosti se konktrétně domáháte poskytnutí těchto urbanistických studií: 

1. Velká Skála- Šutka, podkladová studie pro koncept ÚP, urbanistická, ÚRM Praha, 2007, 2008, návrh, 
komplexní podklad pro územní plán 
 

2. Územní rozvaha Troja- Velká Skála, ověřovací studie, územní rozvaha, IPR Praha, XII.14, 
2014, dokončená, řešení území v exponované lokalitě. 
 

I. 

V souladu se zákonem jsme Vaši žádost posoudili a dle ustanovení § 14 odst. 5 d) zákona Vám poskytujeme 
požadovaný dokument, tj. urbanistickou studii s názvem Velká Skála- Šutka- Pod Písečnou, podkladová studie, 
zpracovatele ÚRM z roku 2007.  

II. 

Druhou část Vaší žádosti IPR Praha posoudil a rozhodl v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) ve spojení  
s § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

takto: 

žádost  ze dne 17. 10. 2019, o poskytnutí informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím se v části žádosti, ve které se žadatelka domáhá poskytnutí 

dokumentu s názvem Územní rozvaha Troja- Velká Skála  

 s e  o d m í t á. 
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Odůvodnění: 
 
Urbanistická studie v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, naplňuje zákonné znaky autorského díla, tj. výsledek tvůrčí činnosti autora, jedinečnost díla 
jako výsledku tvůrčí činnosti a požadavek objektivně vnímatelné podoby díla. § 2 odst. 1 autorského zákona  
ve svém výčtu druhů autorských děl výslovně vyjmenovává i dílo architektonické včetně díla urbanistického.  
 
IPR Praha v roce 2014 objednal u zpracovatele  zpracování urbanistické studie s názvem „Územní 
rozvaha Troja- Velká Skála“ na základě objednávky, která neobsahuje licenční ujednání. V souladu s ustanovením 
§ 61 odst. 1 autorského zákona je objednatel oprávněn užívat licenci v rozsahu účelu, pro který bylo dílo objednáno, 
ve zbývajícím rozsahu jsou majetková práva autorská v rukou autora. Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona 
o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím bylo ohroženo autorské 
právo třetích osob.  
 
Ze zmíněných právních předpisů vyplývá, že IPR Praha není výhradním a neomezeným držitelem majetkových 
autorských práv, tudíž by poskytováním autorského díla byla ohrožena ochrana autorských práv třetích osob. 
Z toho důvodu je IPR Praha jako povinný subjekt povinen informaci neposkytnout.  
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 
128 00 Praha 2. 
 
 
 
S pozdravem  
 

Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
 
 
Přílohy: 
1/ Velká Skála- Šutka- Pod Písečnou, podkladová studie, zpracovatele ÚRM z roku 2007 (na CD). Studie bude 
připravena k vyzvednutí na podatelně IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2. Úřední hodiny: po, út, čt 7:30-16 
hodin, st 7:30-17 hodin, pá 7:30-15 hodin; tel.: 23600 5618 

 
 

Rozdělovník 
1. Adresát - datovou schránkou, ID  – příloha  
2. IPR SPR/PRAV 
3. IRP SPR + kopie spisu 
4. IPR spisovna + spis 
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