
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Rozhodnutí 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze dne 16. 10. 2015 žadatele Milana Řehoře, 

K Dolíčku 2028/7, 370 06 České Budějovice (dále jen „žadatel“),  

 

 

t a k t o: 

 

 

Žádost ze dne ze dne 16. 10. 2015, v níž žadatel žádá mimo jiné o poskytnutí kopií předmětných dokumentů 

- vyjádřeních vydaných Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice se 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) a c) InfZ částečně 

odmítá tak, že žadateli nebudou poskytnuty přílohy těchto poskytovaných dokumentů, a to projektové 

dokumentace přiložené k jednotlivým vyjádřením Odboru ochrany životního prostředí MMČB. 

 

Odůvodnění: 

 

 

Statutární město České Budějovice obdrželo dne 16. 10. 2015 žádost žadatele o poskytnutí informací 

týkajících se mimo jiné poskytnutí kopií vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MMČB. V přílohách 

poskytovaných vyjádření je přiložena projektová dokumentace vč. p. situace.  

 

Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ povinný subjekt informaci nesdělí, pokud „jde o informaci vzniklou 

bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud 

nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“. V tomto posuzovaném případě byly splněny předpoklady 

pro částečné odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, jelikož projektová dokumentace byla 

vypracována bez použití veřejných prostředků, a to soukromým subjektem bez přímé vazby na veřejný 

rozpočet a zároveň právní předpis neukládá osobě, která požádala o vyjádření Odbor ochrany životního 

prostředí, aby o vyjádření povinně ze zákona požádala, respektive žádost o vyjádření včetně předmětné 

projektové dokumentace byla podána na základě volního uvážení dané osoby a nikoli na základě zákonem 

uložené povinnosti takto nutně učinit. Daná osoba dále nesdělila, že by s poskytnutím informací – 

projektových dokumentací souhlasila. 

 



 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Dále, ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen AutZ) je předmětem 

autorského práva i dílo architektonické včetně díla urbanistického, tedy i projektová dokumentace. 

Zveřejňování a rozšiřování autorských děl podléhá zvláštní úpravě obsažené zejména v ustanoveních § 12 a 

13 AutZ a tuto úpravu InfZ respektuje. Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) InfZ povinný subjekt neposkytne 

informaci pokud „by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv 

souvisejících s právem autorským“.  

 

Jelikož projektová dokumentace vykazuje znaky autorského díla a poskytnutím projektové dokumentace by 

byla porušena ochrana majetkových práv k autorskému dílu a protože požadované informace v rozsahu, 

v jakém jsou odmítány, vznikly bez použití veřejných prostředků a byly povinnému subjektu předány osobou 

bez zákonné povinnosti takto učinit a ta nesdělila, že s poskytnutím informací souhlasí, bylo v souladu se 

zmíněnými ustanoveními InfZ rozhodnuto o částečném odmítnutí poskytnutí informací tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 
správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 
statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí.  

 


