






PLNÁ MOC 
 
 
 
 

 

 
 

aby je v právní věci.je ž souvisejí s(e): 
 
 

 

 

 
 

samostatně zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti , podával 
návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, 
podával opravné prostředky , námi tky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění 
nároků přijímal , jejich pl nění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů 
zapotřebí zvláštní pl né moci. 

 
Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povi nností podle občanského soudního řádu, zákona 
o zvláštních  řízeních  soudních, exekučního  řádu, soudn ího řádu  správního, správního  řádu, 

















 

 
 

Hlavní město Praha 
Magistrát hl. m. Prahy 
Informační středisko 
Mariánské nám. 2/2 
Praha 1 
110 01 

prostřednictvím 

Městské části Praha 13 
Úřadu městské části Praha 13 
podatelna – informace pro veřejnost 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5 
158 00 

 
 

datová schránka ID:  zv6bsur 
e-mailová adresa: epodatelna@p13.mepnet.cz ; kralovam@praha13.cz 

V Praze dne 26.10.2020 

 

Zasláno datovou zprávou do datové schránky ÚMČ Praha 13 a v kopii e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem vedoucí oddělení tisku a informací Úřadu. 

 
 

K rukám paní Michale Králové, vedoucí odd. tisku a informací 
 
 
 
 

Věc: Stížnost na způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 
13.10.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení právního důvodu  
pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku Stodůlky v 2020 

 
 
 
 

Vážení, 
 
 

Dovolte nám prosím, abychom Vám v právní zastoupení žadatelů zaslali Stížnost na způsob 
poskytnutí informace povinné osoby - Městské části Praha 13, Úřadu městské části Praha 13, (MČ 
Praha 13) – při vyřizování naší Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ) o sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v 
Centrálním parku Stodůlky v 2020. [Viz 02] 

 
Stížnost Vám zasíláme dle ust. § 16a písm c) InfZ do Sdělení MČ Praha 13 ze dne 23.10.2020, č.j. 
P13 - 46114/2020, doručeného dne 26.10.2020, [viz 03], neboť informace poskytnuté povinnou 
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osobou jsou pouze částečné ve vztahu k dotazům dle Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020, kdy o 
zbytku neposkytnutých informací nebylo povinnou osobou vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 

 
Dle Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 bylo předmětem dotazů žadatele: 

 
Sdělení konkrétních informací a zaslání scanové kopie dokumentů, které se vztahují k vyjasnění 
následujícího právního poměru: 

 
 

1. Na základě jakého právního důvodu MČ Praha 13 umožnila pořádání Festivalu volného 
času v k.ú. Stodůlky na území MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky v období od 
29.08.2020 do 04.10.2020, o němž Rada MČ Prahy 13 informovala ve svém Zpravodaji 
městské části Praha 13 STOP v září 2020? 

 
2. Zpřístupnění a zaslání kopie dokumentu, na základě něhož MČ Praha 13 rozhodla o 

povolení pořádání společensko-kulturní-sportovní akce Festival volného času v roce 2020. 
 

3. Zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 umožnila 
v roce 2020 spolku Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s., IČ: 26632110, se sídlem: 
Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, zapsané u vedená u Krajského 
soudu v Plzni pod sp.zn. L 3769, pořádat Festival volného času v k.ú. Stodůlky na území 
MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky. 

 
V případě, že organizátorem akce Festival volného času v roce 2020 byl jiný právní subjekt, 
pak žádáme o zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 
umožnila v roce 2020 pořádání této akce tomuto jinému právnímu subjektu. 

 
 

Ve smyslu ust. § 6 odst. 2, ust. § 13 odst. 1, § 14 odst. 2, 3, 5 písm. d) InfZ jsme dále požádali, aby 
povinný subjekt ÚMČ Praha 13 nám poskytl a zaslal sledované informace přímým způsobem. 

 
Ze Sdělení povinné osoby ze dne 23.10.2020 jsme však obdrželi pouze: 

 
 

I. Kopii Smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020, uzavřené dne 01.09.2020 mezi 
povinou osobou a hl.m.Prahou, na základě kterých povinná osoba rozhodla o  povolení 
pořádat Festival volného času 2020, nikoli vlastní žadatelem požadované rozhodnutí 
povinné osoby, na základě kterého rozhodla o pořádání této akce. [Viz text dotazu č. 02] 

 
Tzn. povinná osoba dosud nezodpověděla jasný, zřetelný a konkrétní dotaz na označení 
rozhodnutí, kterým rozhodla o povolení pořádat Festival volného času 2020 a toto 
rozhodnutí žadateli zpřístupnila. 

 
II. Povinná osoba rovněž nezodpověděla dotaz žadatele, na základě jakého právního důvodu 

umožnila pořádání Festival volného času 2020. Smlouva o výpůjčce č. 
VYP/35/05/009817/2020 povinné osoby a hl.m.Prahy pouze říká, proč mohla povinná osoba 
disponovat s pozemky ve vlastnictví třetí osoby – hl.m.Prahy - pro potřeby konání akce 
Festival volného času 2020. 

 
Tzn. povinná osoba dosud nezodpověděla jasný, zřetelný a konkrétní dotaz, na  základě 
jakého právního důvodu umožnila pořádat Festival volného času 2020 na pozemcích ve 
vlastnictví třetí osoby. [Viz text dotazu č. 01] 
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Městská část Praha 13  
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření ke stížnosti : 

Prostřednictvím Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13, vám předáváme Stížnost na 

způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 13. 10. 2020 o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku 

Stodůlky. 

 

Festival volného času Prahy 13 pořádá městská část už od roku 2013. Jeho cílem je uceleně prezentovat všechny 

volnočasové aktivity, které se v Praze 13 uskutečňují, a umožnit občanům, aby se s nimi seznámili, vyzkoušeli si 

je, případně se do nich aktivně zapojili. 

Festival (o konání rozhodlo vedení MČ, nikoli Rada nebo Zastupitelstvo MČ Praha 13) probíhá nejen 

v Centrálním parku, ale i v jiných lokalitách Prahy 13. 

Už v předchozí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., z 30. 9. 2020 bylo žadateli mj. 

sděleno: 

Ve věci vaší žádosti Vám sdělujeme, že na uvedených pozemcích zapsaných na LV č. 13 073 v k.ú. Stodůlky, 

které jsou ve vlastnictví vašich klientů, městská část žádné společenské, kulturní či sportovní akce nepořádá. 

Takovéto akce jsou pořádány výlučně na sousedních pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a právě pro tento účel 

má městská část vždy uzavřenu výpůjčku či souhlas vlastníka. Byl přiložen i seznam pořádaných akcí v CP od 

roku 2017. Tato smlouva je tedy právním podkladem pro pořádání společenských akcí městskou částí na 

pozemcích hl. m. Prahy v CP. 

 
Eva Černá 
Úřad městské části Praha 13 
oddělení tisku a informací 
tel. 235 011 227, 737 172 674 

 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@praha13.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 
Fax: 235 514 661 

ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

 
 

Magistrát hl. m. Prahy 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
 P13-46114/2020 Eva Černá, odd. tisku a 

informací 
2. 11. 2020 
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Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
Mgr. Gabriela Mildorfová 

Č. j.: 236 002 103 
MHMP 1695046/2020 Počet listů/příloh: 3/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 1676733/2020 06.11.2020 

 
 

Rozhodnutí 
 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kontrolních činností jako nadřízený orgán podle ust. 
§  16a  odst.  4  a  §  20  odst.  4  písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve spojení s ust. § 178 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl podle ust. § 16a 

 
 

 
 Úřadu městské části Praha  13, 

se sídlem Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5, při vyřizování žádostí o informace ze dne 
13. 10. 2020 

 
t a k t o: 

 

povinnému subjektu - Úřadu městské části Praha 13, se sídlem Sluneční nám. 2580/13, 158 00 
Praha 5 se, ve věci vyřizování žádosti o informace ze dne 13. 10. 2020, dle ust. § 16a odst. 6 
písm. b) InfZ přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost řádně 
vyřídil. 

 
 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 020 

1/3 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 
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Odůvodnění 
 

I. 
 

Povinný subjekt vyřizoval žádost o poskytnutí informace dle InfZ ze dne 13. 10. 2020, týkající 
se sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku 
Stodůlky. 

 
Dne 23. 10. 2020 zaslal povinný subjekt žadateli k žádosti sdělení, které však dle stěžovatele 
nebylo dostatečné a nebylo mu odpovězeno na všechny otázky žádosti. 

 
Proti takovému způsobu vyřízení podal stěžovatel dne 26. 10. 2020 prostřednictvím povinného 
subjektu stížnost dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ. 

 
Povinný subjekt předal nadřízenému orgánu k přezkoumání stížnost spolu s předkladem dne 
2. 11. 2020. 

 

II. 
 

Věcná příslušnost Magistrátu hl. m. Prahy jako nadřízeného orgánu k řešení podané stížnosti 
vyplývá z ust. § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 písm. c) InfZ a § 178 odst. 2 správního řádu. 

 
 
 
 

III. 
 

Nadřízený  orgán  posoudil  stížnost  a  předklad  od  povinného  subjektu  a  dospěl  k  závěru, 
že stížnost je přípustná, neboť ji podala osoba oprávněná, tedy stěžovatel. Stížnost byla též 
podána včas ve smyslu ust. § 16a odst. 3 InfZ. Nadřízený orgán nicméně konstatuje, že stížnost 
je pro neúplnost předloženého spisového materiálu nepřezkoumatelná. 

 
Institut stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ je nutné považovat jako procesní nástroj 
žadatele o informace v případě, že nesouhlasí s poskytnutými informacemi, ať už věcně nebo co 
do rozsahu. Úkolem nadřízeného orgánu je přezkoumání, zda informace poskytnuté povinným 
subjektem plně odpovídají předmětu žádosti žadatele. To samozřejmě klade zvýšené nároky 
nejen pro nadřízený orgán, neboť musí vyložit předmět žádosti a posoudit postup povinného 
subjektu při prověřování existence požadovaných informací a jejich poskytnutí, ale i na povinný 
subjekt, jenž musí do spisu doložit, že existenci požadovaných informací skutečně prověřoval, 
a že poskytnuté informace plně pokrývají předmět žádosti. Součástí předkládaného spisu proto 
musejí být poskytnuté informace (resp. jejich kopie) a samotná žádost žadatele, aby nadřízený 
orgán mohl posoudit, zda vydané informace skutečně odpovídaly předmětu žádosti. Není-li tedy 
spis, předložený povinným subjektem k přezkoumání nadřízenému orgánu dostatečně průkazný, 
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nezbývá nadřízenému orgánu, než povinnému subjektu věc vrátit a přikázat mu nové vyřízení 
žádosti. 

 
Nadřízený orgán konstatuje, že povinný subjekt nadřízenému orgánu předložil k přezkoumání 
toliko samotnou stížnost a předklad (vyjádření povinného subjektu k podané stížnosti), avšak 
dále bez žádosti o poskytnutí informací a odpověď povinného subjektu, kterou žadateli 
požadované informace poskytl. Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt nepředložil 
nadřízenému orgánu kompletní spisový materiál, nemůže nadřízený orgán přezkoumat 
zákonnost postupu povinného subjektu a jeho postup je pro nadřízený orgán nepřezkoumatelný. 

 
Na základě výše uvedených skutečností nadřízený orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 

 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. § 16a odst. 9 InfZ nelze dále odvolat. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Ondráčková otisk úředního razítka 
ředitelka odboru 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník: 
 

 
2. Stejnopis rozhodnutí se doručuje povinnému subjektu do datové schránky: ID DS: zv6bsur, 
Úřad městské části Praha 13, sídlem Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5. Spisový 
materiál   se   povinnému   subjektu   nevrací,   neboť   byl   nadřízenému   orgánu   předložen 
k přezkoumání elektronicky. 

 
3. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí spisu uloženého u  nadřízeného  orgánu, 
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností 













 

 
 

Hlavní město Praha 
Magistrát hl. m. Prahy 
Informační středisko 
Mariánské nám. 2/2 
Praha 1 
110 01 

prostřednictvím 

Městské části Praha 13 
Úřadu městské části Praha 13 
podatelna – informace pro veřejnost 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5 
158 00 

 
 

datová schránka ID:  zv6bsur 
e-mailová adresa: epodatelna@p13.mepnet.cz ; SteinerovaL@praha13.cz 

V Praze dne 06.12.2020 

 

Zasláno  datovou  zprávou  do  datové  schránky  ÚMČ  Praha  13,  v kopii  e-mailem  se  zaručeným 
elektronickým podpisem může být zasláno též vedoucí oddělení tisku a informací Úřadu. 

 
 

K rukám Mgr. Lucie Steinerové, vedoucí odd. tisku a informací 
 
 
 
 

Věc: Stížnost č. 2 na způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 
13.10.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení a doložení  
právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku Stodůlky  
v 2020 

 
 
 
 

Vážení, 
 
 

Dovolte nám prosím, abychom Vám v právní zastoupení žadatelů zaslali opakovanou Stížnost na 
způsob poskytnutí informace povinné osoby - Městské části Praha 13, Úřadu městské části Praha 13, 
(MČ Praha 13) – při vyřizování naší Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ) o sdělení a doložení právního důvodu pro pořádání akce Festival 
volného času v Centrálním parku Stodůlky v 2020. [Viz 02] 

 
Jedná se v pořadí již o druhou (2) Stížnost dle ust. § 16a písm c) InfZ při vyřizování téže jedné 
Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 toutéž povinnou osobou - MČ Praha 13. 
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První (1) Stížnost ze dne 26.10.2020 dle ust. § 16a písm c) InfZ byla zaslána do Sdělení MČ Praha 13 
ze dne 23.10.2020, č.j. P13 - 46114/2020, doručeného dne 26.10.2020. [Viz 03] 

 
Druhou (2) Stížnost Vám dle ust. § 16a písm c) InfZ zasíláme do Sdělení povinné osoby ze dne 
12.11.2020, sp.zn. 46114/2020, doručeného dne 26.11.2020. [Viz 04] 

 
Důvodem zde je, že informace poskytnuté povinnou osobou jsou navzdory Rozhodnutí nadřízeného 
orgánu Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 06.11.2020, č.j. MHMP 1695046/2020, sp.zn. S- 
MHMP 1676733/20, [viz 05], ve vztahu k původním dotazům dle Žádosti č. 02/2020 ze dne 
13.10.2020 pouze opětovně částečné, kdy o zbytku neposkytnutých informací nebylo povinnou 
osobou rovněž vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 

 
Vysvětlení, proč povinný orgán takto a nepochybně vědomě opět postupoval, není z druhého (2) 
Sdělení MČ Praha 13 ze dne 12.11.2020 patrné. Rozhodně však není dle judikatury NSS ČR a ÚS 
ČR naplněním principu otevřenosti a průhlednosti veřejné správy (předcházení pletich při výkonu 
veřejné správy), principu oprávněného očekávání (předvídatelnosti jednání orgánů veřejné správy), 
jakož i principu rychlosti a hospodárnosti (kvality výkonu veřejné správy). 

 
Vyřizování žádostí dle InfZ MČ Praha 13 v postavení povinné osoby se zatím jeví jako 
neprofesionální a hrubě nedbalé. 

 
Dle původní Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 bylo předmětem dotazů žadatelů: 

 
Sdělení konkrétních informací a zaslání scanové kopie dokumentů, které se vztahují k vyjasnění 
následujícího právního poměru: 

 
 

1. Na základě jakého právního důvodu MČ Praha 13 umožnila pořádání Festivalu volného 
času v k.ú. Stodůlky na území MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky v období od 
29.08.2020 do 04.10.2020, o němž Rada MČ Prahy 13 informovala ve svém Zpravodaji 
městské části Praha 13 STOP v září 2020? 

 
2. Zpřístupnění a zaslání kopie dokumentu, na základě něhož MČ Praha 13 rozhodla o 

povolení pořádání společensko-kulturní-sportovní akce Festival volného času v roce 2020. 
 

3. Zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 umožnila 
v roce 2020 spolku Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s., IČ: 26632110, se sídlem: 
Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, zapsané u vedená u Krajského 
soudu v Plzni pod sp.zn. L 3769, pořádat Festival volného času v k.ú. Stodůlky na území 
MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky. 

 
V případě, že organizátorem akce Festival volného času v roce 2020 byl jiný právní subjekt, 
pak žádáme o zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 
umožnila v roce 2020 pořádání této akce tomuto jinému právnímu subjektu. 

 
 

Ve smyslu ust. § 6 odst. 2, ust. § 13 odst. 1, § 14 odst. 2, 3, 5 písm. d) InfZ jsme dále požádali, aby 
povinný subjekt ÚMČ Praha 13 nám poskytl a zaslal sledované informace přímým způsobem. 

 
Ze druhého (2) Sdělení povinné osoby ze dne 12.11.2020 jsme však obdrželi pouze následující: 
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I. Na první dotaz povinná osoba přímo žadatelům neodpověděla, pouze opětovně uvedla zdroj, 

pramen práva, který ji umožnil učinit rozhodnutí o umožnění / o povolení pořádní akce. 
 

Povinná osoba zde tedy znovu odkázala na Smlouvu o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020, 
uzavřenou dne 01.09.2020 mezi povinou osobou a hl.m.Prahou, která ji umožňuje využít 
pozemkové parcely ve vlastnictví hl.m.Prahy k pořádání podobných akcí, a kopii tohoto 
dokumentu ke svému Sdělení ze dne 12.11.2020 žadatelům přiložila. 

 
Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020 ze dne 01.09.2020 není žádným 
rozhodnutím MČ Praha 13, na které se žadatelé ptali a povinná osoba to musí dobře vědět. 

 
Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020 ze dne 01.09.2020 je pouze zdroj oprávnění, 
na základě kterého MČ Praha 13 mohla či nemusela učinit své rozhodnutí o pořádání akce. 

 
Proč zde je tak pro povinnou osobu obtížné identifikovat své rozhodnutí o povolení / 
umožnění pořádat akci Festival volného času v roce 2020, a toto rozhodnutí žadatelům 
zpřístupnit? 

 
II. Žadatelé si ve své Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 nijak nekladli ambici tipovat, který 

z orgánů MČ Praha 13 rozhodl o povolení / umožnění pořádání akce, pouze akci blíže 
označili údajem vyplývajícím z periodického tisku, jehož Rada MČ Praha 13  je vydavatelem. 

 
Tato okolnost je ale více než zřejmá z Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020, ledaže povinná 
osoba (Eva Černá) se při jejím vyřizování neřídí dobrými úmysly. 

 
III. Z první (1) Stížnosti ze dne 26.10.2020 jasně plyne zájem žadatelů zodpovědět u třetího 

dotazu jeho druhou část. [Viz odkaz na dotaz č. 03, druhá alinea/poddotaz] 
 

Tzn. pro případ, že pořadatelem akce Festival volného času 2020 v k.ú. Stodůlky nebyl 
spolek Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s., aby mu povinná osoba zpřístupnila 
smlouvu/smlouvu, uzavřenou mezi povinnou osobou a subjektem, který byl skutečným 
pořadatelem této akce. 

 
Tuto druhou část dotazu č. 3 ze Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.20 povinná osoba ve svém 
novém Sdělení ze dne 12.11.2020 zcela ignorovala [sic!]. 

 
Pro tento postup povinné osoby zde nemáme žádné přijatelné vysvětlení … 

 

Prosíme  o  potvrzení  přijetí  této  Stížnosti  datovou  zprávou  do  naší  datové  schránky  nebo 
elektronickou poštou na naši e.mailovou adresu. 

 
Děkujeme Vám za vyřízení naší Stížnosti dle zákonných lhůt InfZ, včetně využití příležitostí vyřídit 
ji vlastní autoremedurou povinnou osobou. 

 
S pozdravem 
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tisto: 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE NAŠE ZNAČKA 
P13-46114/ 2020 

 
Vyjádření ke stižnosti č.2 

VYŘIZUJE/LINKA 
Mgr. Lucie Steinerová 
odd. tisku a informaci 

PRAHA 
15.12.2020 

Prostřednictvím Úřadu městské části Praha 13, Slunečn í náměstí 2580/ 1 3., Praha  13, vám předáváme  Stižnost 

č.2. na způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 13. I O. 2020 o poskytnuti 

informaci dle zákona č. I06/ 1999 Sb. o sdělení právniho důvodu pro pořádání akce Festivalvolného času v 

Centrálním parku Stodůlky. 

 

Festival volného času Prahy 13 pořádá městská část už od roku 20 I 3. Jeho cílem je uceleně prezentovat všechny 

volnočasové aktivity, které se v Praze 13 uskutečňují, a umožnit občanům, aby se s nimi seznámili , vyzkoušeli si 

je, případně se do nich aktivně zapojili. 

Festival  (o konán í  rozhod lo vedeni  MČ, nikoli  Rada  nebo Zastupitelstvo  MČ  Praha  13) probíhá  nejen 

v Centrálním parku, ale i v jiných lokalitách Prahy 13. 

Už v předchozí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., z 30. 9. 2020 bylo žadateli mj. 

sděleno: 

Ve věci vaší žádosti Vám sdělujeme, že na uvedených pozemcích  zapsaných na LV č. 13 073 v k.ú. Stodůlky, 

které jsou ve vlastnictví vašich klientů, městská část žádné společenské, kulturní či sportovní akce nepořádá. 

Takovéto akce jsou pořádány výlučně na sousedních pozemcích ve vlastnictví h l. m. Prahy a právě pro tento účel 

má městská část vždy uzavřenu výpůjčku či souh las vlastn íka. Byl přiložen i seznam pořádaných akcí v CP od 

roku 20 17. Tato smlouva je tedy právním podkladem pro pořádání společenských akcí městskou částí na 

pozemcích hl. m. Prahy v CP. 

 
Mgr. LucieSteincrová 
Úřad mčstské části Praha 13 
oddělení tisku a informaci 
tel. 235 011 227 

 
 
 

Městská část Praha 13 

Sluneční nám.2580/13 
158 00 Praha 5 

IČ:00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel.ústfedna: 235 011111 
Tel.:235 011 203, 235 011212 

Fax: 235 514661 

 
 

Magistrát hl. m. Prahy 
Mariánské nám. 212 
110 01 Praha 1 









 
 

 
 

 
 
 

Městská část Praha 13  
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
13. 10. 2020 P13 - 46114/2020 E. Černá / 227 23. 10. 2020 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor kancelář starosty, obdržel dne 13. 10. 2020 
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí informace o sdělení 
právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku Stodůlky v 2020 . 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující 
formě: 

 
• V příloze Vám zasíláme Smlouvu o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020 obsahující údaje, na 

základě kterých MČ Praha 13 rozhodla o povolení pořádání Festivalu volného času Prahy 13 v 
roce 2020. 

 
• V roce 2020 MČ Praha 13 neumožnila spolku Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s., IČ: 

26632110, se sídlem: Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, zapsané u 
Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. L 3769, pořádat Festival volného času v k.ú. Stodůlky na 
území MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky, protože, jak bylo telefonicky ověřeno, 
zmíněný Festival volného času se konal v Plzni. 

 
• Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  „InfZ“  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 
 

S pozdravem 

Eva Černá 
oddělení tisku a informací 

 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@praha13.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

 
 



PLNÁ MOC 

 
samostatně zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti , podával 
návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, 
podával opravné prostředky , námi tky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění 
nároků přijímal , jejich pl nění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů 
zapotřebí zvláštní pl né moci. 

 
Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povi nností podle občanského soudního řádu, zákona 
o zvláštních  řízeních  soudních, exekučního  řádu, soudn ího řádu  správního, správního  řádu, 
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Městská část Praha 13 V Praze dne 13.10.2020 
Úřad městské části Praha 13 
podatelna – informace pro veřejnost 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5 
158 00 

 
 

datová schránka ID:  zv6bsur 
e-mailová adresa: epodatelna@p13.mepnet.cz ; kralovam@praha13.cz 

 

Zasláno datovou zprávou do datové schránky ÚMČ Praha 13 a v kopii e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem vedoucí oddělení tisku a informací Úřadu. 

 
 

K rukám paní Michale Králové, vedoucí odd. tisku a informací 
 
 
 
 

Věc: Žádost č. 02/2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení právního 
důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku Stodůlky v 2020 

 
 
 
 

Vážená paní Michalo Králová, vedoucí oddělení tisku a informací, 
 
 
 

 
Naše Žádost č. 2/2020 o poskytnutí informací navazuje na předchozí Žádost č. 1/2020 o poskytnutí 
informací ze dne 21.09.2020, kterou věcně doplňuje. 

 
Konkrétně Vás zde zdvořile žádáme o sdělení informace a zaslání scanové kopie dokumentů, které se 
vztahují k vyjasnění následujícího právního poměru: 

 
 

1. Na základě jakého právního důvodu MČ Praha 13 umožnila pořádání Festivalu volného 
času v k.ú. Stodůlky na území MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky v období od 
29.08.2020 do 04.10.2020, o němž Rada MČ Prahy 13 informovala ve svém Zpravodaji 
městské části Praha 13 STOP v září 2020? 
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Městská část Praha 13  
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření ke stížnosti : 

Prostřednictvím Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13, vám předáváme Stížnost na 

způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 13. 10. 2020 o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku 

Stodůlky. 

 

Festival volného času Prahy 13 pořádá městská část už od roku 2013. Jeho cílem je uceleně prezentovat všechny 

volnočasové aktivity, které se v Praze 13 uskutečňují, a umožnit občanům, aby se s nimi seznámili, vyzkoušeli si 

je, případně se do nich aktivně zapojili. 

Festival (o konání rozhodlo vedení MČ, nikoli Rada nebo Zastupitelstvo MČ Praha 13) probíhá nejen 

v Centrálním parku, ale i v jiných lokalitách Prahy 13. 

Už v předchozí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., z 30. 9. 2020 bylo žadateli mj. 

sděleno: 

Ve věci vaší žádosti Vám sdělujeme, že na uvedených pozemcích zapsaných na LV č. 13 073 v k.ú. Stodůlky, 

které jsou ve vlastnictví vašich klientů, městská část žádné společenské, kulturní či sportovní akce nepořádá. 

Takovéto akce jsou pořádány výlučně na sousedních pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a právě pro tento účel 

má městská část vždy uzavřenu výpůjčku či souhlas vlastníka. Byl přiložen i seznam pořádaných akcí v CP od 

roku 2017. Tato smlouva je tedy právním podkladem pro pořádání společenských akcí městskou částí na 

pozemcích hl. m. Prahy v CP. 

 
Eva Černá 
Úřad městské části Praha 13 
oddělení tisku a informací 
tel. 235 011 227, 737 172 674 

 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@praha13.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 
Fax: 235 514 661 

ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

 
 

Magistrát hl. m. Prahy 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
 P13-46114/2020 Eva Černá, odd. tisku a 

informací 
2. 11. 2020 

 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/


 

 
 

Hlav
Magistrát hl. m. Prahy 
Informační středisko 
Mariánské nám. 2/2 
Praha 1 
110 01 

prostřednictvím 

Městské části Praha 13 
Úřadu městské části Praha 13 
podatelna – informace pro veřejnost 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5 
158 00 

 
 

datová schránka ID:  zv6bsur 
e-mailová adresa: epodatelna@p13.mepnet.cz ; kralovam@praha13.cz 

 

Zasláno datovou zprávou do datové schránky ÚMČ Praha 13 a v kopii e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem vedoucí oddělení tisku a informací Úřadu. 

 
 

K rukám paní Michale Králové, vedoucí odd. tisku a informací 
 
 
 
 

Věc: Stížnost na způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 
13.10.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení právního důvodu  
pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku Stodůlky v 2020 

 
 
 
 

Vážení, 
 
 

Dovolte nám prosím, abychom Vám v právní zastoupení žadatelů zaslali Stížnost na způsob 
poskytnutí informace povinné osoby - Městské části Praha 13, Úřadu městské části Praha 13, (MČ 
Praha 13) – při vyřizování naší Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ) o sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v 
Centrálním parku Stodůlky v 2020. [Viz 02] 

 
Stížnost Vám zasíláme dle ust. § 16a písm c) InfZ do Sdělení MČ Praha 13 ze dne 23.10.2020, č.j. 
P13 - 46114/2020, doručeného dne 26.10.2020, [viz 03], neboť informace poskytnuté povinnou 
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osobou jsou pouze částečné ve vztahu k dotazům dle Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020, kdy o 
zbytku neposkytnutých informací nebylo povinnou osobou vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 

 
Dle Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 bylo předmětem dotazů žadatele: 

 
Sdělení konkrétních informací a zaslání scanové kopie dokumentů, které se vztahují k vyjasnění 
následujícího právního poměru: 

 
 

1. Na základě jakého právního důvodu MČ Praha 13 umožnila pořádání Festivalu volného 
času v k.ú. Stodůlky na území MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky v období od 
29.08.2020 do 04.10.2020, o němž Rada MČ Prahy 13 informovala ve svém Zpravodaji 
městské části Praha 13 STOP v září 2020? 

 
2. Zpřístupnění a zaslání kopie dokumentu, na základě něhož MČ Praha 13 rozhodla o 

povolení pořádání společensko-kulturní-sportovní akce Festival volného času v roce 2020. 
 

3. 

 
V případě, že organizátorem akce Festival volného času v roce 2020 byl jiný právní subjekt, 
pak žádáme o zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 
umožnila v roce 2020 pořádání této akce tomuto jinému právnímu subjektu. 

 
 

Ve smyslu ust. § 6 odst. 2, ust. § 13 odst. 1, § 14 odst. 2, 3, 5 písm. d) InfZ jsme dále požádali, aby 
povinný subjekt ÚMČ Praha 13 nám poskytl a zaslal sledované informace přímým způsobem. 

 
Ze Sdělení povinné osoby ze dne 23.10.2020 jsme však obdrželi pouze: 

 
 

I. Kopii Smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020, uzavřené dne 01.09.2020 mezi 
povinou osobou a hl.m.Prahou, na základě kterých povinná osoba rozhodla o  povolení 
pořádat Festival volného času 2020, nikoli vlastní žadatelem požadované rozhodnutí 
povinné osoby, na základě kterého rozhodla o pořádání této akce. [Viz text dotazu č. 02] 

 
Tzn. povinná osoba dosud nezodpověděla jasný, zřetelný a konkrétní dotaz na označení 
rozhodnutí, kterým rozhodla o povolení pořádat Festival volného času 2020 a toto 
rozhodnutí žadateli zpřístupnila. 

 
II. Povinná osoba rovněž nezodpověděla dotaz žadatele, na základě jakého právního důvodu 

umožnila pořádání Festival volného času 2020. Smlouva o výpůjčce č. 
VYP/35/05/009817/2020 povinné osoby a hl.m.Prahy pouze říká, proč mohla povinná osoba 
disponovat s pozemky ve vlastnictví třetí osoby – hl.m.Prahy - pro potřeby konání akce 
Festival volného času 2020. 

 
Tzn. povinná osoba dosud nezodpověděla jasný, zřetelný a konkrétní dotaz, na  základě 
jakého právního důvodu umožnila pořádat Festival volného času 2020 na pozemcích ve 
vlastnictví třetí osoby. [Viz text dotazu č. 01] 
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Odůvodnění 
 

I. 
 

Povinný subjekt vyřizoval žádost o poskytnutí informace dle InfZ ze dne 13. 10. 2020, týkající 
se sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku 
Stodůlky. 

 
Dne 23. 10. 2020 zaslal povinný subjekt žadateli k žádosti sdělení, které však dle stěžovatele 
nebylo dostatečné a nebylo mu odpovězeno na všechny otázky žádosti. 

 
Proti takovému způsobu vyřízení podal stěžovatel dne 26. 10. 2020 prostřednictvím povinného 
subjektu stížnost dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ. 

 
Povinný subjekt předal nadřízenému orgánu k přezkoumání stížnost spolu s předkladem dne 
2. 11. 2020. 

 

II. 
 

Věcná příslušnost Magistrátu hl. m. Prahy jako nadřízeného orgánu k řešení podané stížnosti 
vyplývá z ust. § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 písm. c) InfZ a § 178 odst. 2 správního řádu. 

 
 
 
 

III. 
 

Nadřízený  orgán  posoudil  stížnost  a  předklad  od  povinného  subjektu  a  dospěl  k  závěru, 
že stížnost je přípustná, neboť ji podala osoba oprávněná, tedy stěžovatel. Stížnost byla též 
podána včas ve smyslu ust. § 16a odst. 3 InfZ. Nadřízený orgán nicméně konstatuje, že stížnost 
je pro neúplnost předloženého spisového materiálu nepřezkoumatelná. 

 
Institut stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ je nutné považovat jako procesní nástroj 
žadatele o informace v případě, že nesouhlasí s poskytnutými informacemi, ať už věcně nebo co 
do rozsahu. Úkolem nadřízeného orgánu je přezkoumání, zda informace poskytnuté povinným 
subjektem plně odpovídají předmětu žádosti žadatele. To samozřejmě klade zvýšené nároky 
nejen pro nadřízený orgán, neboť musí vyložit předmět žádosti a posoudit postup povinného 
subjektu při prověřování existence požadovaných informací a jejich poskytnutí, ale i na povinný 
subjekt, jenž musí do spisu doložit, že existenci požadovaných informací skutečně prověřoval, 
a že poskytnuté informace plně pokrývají předmět žádosti. Součástí předkládaného spisu proto 
musejí být poskytnuté informace (resp. jejich kopie) a samotná žádost žadatele, aby nadřízený 
orgán mohl posoudit, zda vydané informace skutečně odpovídaly předmětu žádosti. Není-li tedy 
spis, předložený povinným subjektem k přezkoumání nadřízenému orgánu dostatečně průkazný, 
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nezbývá nadřízenému orgánu, než povinnému subjektu věc vrátit a přikázat mu nové vyřízení 
žádosti. 

 
Nadřízený orgán konstatuje, že povinný subjekt nadřízenému orgánu předložil k přezkoumání 
toliko samotnou stížnost a předklad (vyjádření povinného subjektu k podané stížnosti), avšak 
dále bez žádosti o poskytnutí informací a odpověď povinného subjektu, kterou žadateli 
požadované informace poskytl. Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt nepředložil 
nadřízenému orgánu kompletní spisový materiál, nemůže nadřízený orgán přezkoumat 
zákonnost postupu povinného subjektu a jeho postup je pro nadřízený orgán nepřezkoumatelný. 

 
Na základě výše uvedených skutečností nadřízený orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 

 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. § 16a odst. 9 InfZ nelze dále odvolat. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Ondráčková otisk úředního razítka 
ředitelka odboru 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník: 
 

 
2. Stejnopis rozhodnutí se doručuje povinnému subjektu do datové schránky: ID DS: zv6bsur, 
Úřad městské části Praha 13, sídlem Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5. Spisový 
materiál   se   povinnému   subjektu   nevrací,   neboť   byl   nadřízenému   orgánu   předložen 
k přezkoumání elektronicky. 

 
3. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí spisu uloženého u  nadřízeného  orgánu, 
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností 













 

 
 

Hlavní město Praha 
Magistrát hl. m. Prahy 
Informační středisko 
Mariánské nám. 2/2 
Praha 1 
110 01 

prostřednictvím 

Městské části Praha 13 
Úřadu městské části Praha 13 
podatelna – informace pro veřejnost 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5 
158 00 

 
 

datová schránka ID:  zv6bsur 
e-mailová adresa: epodatelna@p13.mepnet.cz ; SteinerovaL@praha13.cz 

V Praze dne 06.12.2020 

 

Zasláno  datovou  zprávou  do  datové  schránky  ÚMČ  Praha  13,  v kopii  e-mailem  se  zaručeným 
elektronickým podpisem může být zasláno též vedoucí oddělení tisku a informací Úřadu. 

 
 

K rukám Mgr. Lucie Steinerové, vedoucí odd. tisku a informací 
 
 
 
 

Věc: Stížnost č. 2 na způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 
13.10.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení a doložení  
právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním parku Stodůlky  
v 2020 

 
 
 
 

Vážení, 
 
 

Dovolte nám prosím, abychom Vám v právní zastoupení žadatelů zaslali opakovanou Stížnost na 
způsob poskytnutí informace povinné osoby - Městské části Praha 13, Úřadu městské části Praha 13, 
(MČ Praha 13) – při vyřizování naší Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ) o sdělení a doložení právního důvodu pro pořádání akce Festival 
volného času v Centrálním parku Stodůlky v 2020. [Viz 02] 

 
Jedná se v pořadí již o druhou (2) Stížnost dle ust. § 16a písm c) InfZ při vyřizování téže jedné 
Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 toutéž povinnou osobou - MČ Praha 13. 
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První (1) Stížnost ze dne 26.10.2020 dle ust. § 16a písm c) InfZ byla zaslána do Sdělení MČ Praha 13 
ze dne 23.10.2020, č.j. P13 - 46114/2020, doručeného dne 26.10.2020. [Viz 03] 

 
Druhou (2) Stížnost Vám dle ust. § 16a písm c) InfZ zasíláme do Sdělení povinné osoby ze dne 
12.11.2020, sp.zn. 46114/2020, doručeného dne 26.11.2020. [Viz 04] 

 
Důvodem zde je, že informace poskytnuté povinnou osobou jsou navzdory Rozhodnutí nadřízeného 
orgánu Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 06.11.2020, č.j. MHMP 1695046/2020, sp.zn. S- 
MHMP 1676733/20, [viz 05], ve vztahu k původním dotazům dle Žádosti č. 02/2020 ze dne 
13.10.2020 pouze opětovně částečné, kdy o zbytku neposkytnutých informací nebylo povinnou 
osobou rovněž vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 

 
Vysvětlení, proč povinný orgán takto a nepochybně vědomě opět postupoval, není z druhého (2) 
Sdělení MČ Praha 13 ze dne 12.11.2020 patrné. Rozhodně však není dle judikatury NSS ČR a ÚS 
ČR naplněním principu otevřenosti a průhlednosti veřejné správy (předcházení pletich při výkonu 
veřejné správy), principu oprávněného očekávání (předvídatelnosti jednání orgánů veřejné správy), 
jakož i principu rychlosti a hospodárnosti (kvality výkonu veřejné správy). 

 
Vyřizování žádostí dle InfZ MČ Praha 13 v postavení povinné osoby se zatím jeví jako 
neprofesionální a hrubě nedbalé. 

 
Dle původní Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 bylo předmětem dotazů žadatelů: 

 
Sdělení konkrétních informací a zaslání scanové kopie dokumentů, které se vztahují k vyjasnění 
následujícího právního poměru: 

 
 

1. Na základě jakého právního důvodu MČ Praha 13 umožnila pořádání Festivalu volného 
času v k.ú. Stodůlky na území MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky v období od 
29.08.2020 do 04.10.2020, o němž Rada MČ Prahy 13 informovala ve svém Zpravodaji 
městské části Praha 13 STOP v září 2020? 

 
2. Zpřístupnění a zaslání kopie dokumentu, na základě něhož MČ Praha 13 rozhodla o 

povolení pořádání společensko-kulturní-sportovní akce Festival volného času v roce 2020. 
 

3. Zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 umožnila 
v roce 2020 spolku Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s., IČ: 26632110, se sídlem: 
Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, zapsané u vedená u Krajského 
soudu v Plzni pod sp.zn. L 3769, pořádat Festival volného času v k.ú. Stodůlky na území 
MČ Praha 13 v Centrálním parku Stodůlky. 

 
V případě, že organizátorem akce Festival volného času v roce 2020 byl jiný právní subjekt, 
pak žádáme o zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy/smluv, na základě nichž MČ Praha 13 
umožnila v roce 2020 pořádání této akce tomuto jinému právnímu subjektu. 

 
 

Ve smyslu ust. § 6 odst. 2, ust. § 13 odst. 1, § 14 odst. 2, 3, 5 písm. d) InfZ jsme dále požádali, aby 
povinný subjekt ÚMČ Praha 13 nám poskytl a zaslal sledované informace přímým způsobem. 

 
Ze druhého (2) Sdělení povinné osoby ze dne 12.11.2020 jsme však obdrželi pouze následující: 
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I. Na první dotaz povinná osoba přímo žadatelům neodpověděla, pouze opětovně uvedla zdroj, 

pramen práva, který ji umožnil učinit rozhodnutí o umožnění / o povolení pořádní akce. 
 

Povinná osoba zde tedy znovu odkázala na Smlouvu o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020, 
uzavřenou dne 01.09.2020 mezi povinou osobou a hl.m.Prahou, která ji umožňuje využít 
pozemkové parcely ve vlastnictví hl.m.Prahy k pořádání podobných akcí, a kopii tohoto 
dokumentu ke svému Sdělení ze dne 12.11.2020 žadatelům přiložila. 

 
Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020 ze dne 01.09.2020 není žádným 
rozhodnutím MČ Praha 13, na které se žadatelé ptali a povinná osoba to musí dobře vědět. 

 
Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020 ze dne 01.09.2020 je pouze zdroj oprávnění, 
na základě kterého MČ Praha 13 mohla či nemusela učinit své rozhodnutí o pořádání akce. 

 
Proč zde je tak pro povinnou osobu obtížné identifikovat své rozhodnutí o povolení / 
umožnění pořádat akci Festival volného času v roce 2020, a toto rozhodnutí žadatelům 
zpřístupnit? 

 
II. Žadatelé si ve své Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020 nijak nekladli ambici tipovat, který 

z orgánů MČ Praha 13 rozhodl o povolení / umožnění pořádání akce, pouze akci blíže 
označili údajem vyplývajícím z periodického tisku, jehož Rada MČ Praha 13  je vydavatelem. 

 
Tato okolnost je ale více než zřejmá z Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.2020, ledaže povinná 
osoba (Eva Černá) se při jejím vyřizování neřídí dobrými úmysly. 

 
III. Z první (1) Stížnosti ze dne 26.10.2020 jasně plyne zájem žadatelů zodpovědět u třetího 

dotazu jeho druhou část. [Viz odkaz na dotaz č. 03, druhá alinea/poddotaz] 
 

Tzn. pro případ, že pořadatelem akce Festival volného času 2020 v k.ú. Stodůlky nebyl 
spolek Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s., aby mu povinná osoba zpřístupnila 
smlouvu/smlouvu, uzavřenou mezi povinnou osobou a subjektem, který byl skutečným 
pořadatelem této akce. 

 
Tuto druhou část dotazu č. 3 ze Žádosti č. 02/2020 ze dne 13.10.20 povinná osoba ve svém 
novém Sdělení ze dne 12.11.2020 zcela ignorovala [sic!]. 

 
Pro tento postup povinné osoby zde nemáme žádné přijatelné vysvětlení … 

 

 
Děkujeme Vám za vyřízení naší Stížnosti dle zákonných lhůt InfZ, včetně využití příležitostí vyřídit 
ji vlastní autoremedurou povinnou osobou. 

 
S pozdravem 





 
 
 
 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 
 

 
 

Městská část Praha 13  
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření ke stížnosti : 

Prostřednictvím Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13, vám předáváme Stížnost č.2 

na způsob poskytnutí informace povinné osoby na Žádost č. 02/2020 ze dne 13. 10. 2020 o poskytnutí informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení právního důvodu pro pořádání akce Festival volného času v Centrálním 

parku Stodůlky. 

 

Festival volného času Prahy 13 pořádá městská část už od roku 2013. Jeho cílem je uceleně prezentovat všechny 

volnočasové aktivity, které se v Praze 13 uskutečňují, a umožnit občanům, aby se s nimi seznámili, vyzkoušeli si 

je, případně se do nich aktivně zapojili. 

Festival (o konání rozhodlo vedení MČ, nikoli Rada nebo Zastupitelstvo MČ Praha 13) probíhá nejen 

v Centrálním parku, ale i v jiných lokalitách Prahy 13. 

Už v předchozí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., z 30. 9. 2020 bylo žadateli mj. 

sděleno: 

Ve věci vaší žádosti Vám sdělujeme, že na uvedených pozemcích zapsaných na LV č. 13 073 v k.ú. Stodůlky, 

které jsou ve vlastnictví vašich klientů, městská část žádné společenské, kulturní či sportovní akce nepořádá. 

Takovéto akce jsou pořádány výlučně na sousedních pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a právě pro tento účel 

má městská část vždy uzavřenu výpůjčku či souhlas vlastníka. Byl přiložen i seznam pořádaných akcí v CP od 

roku 2017. Tato smlouva je tedy právním podkladem pro pořádání společenských akcí městskou částí na 

pozemcích hl. m. Prahy v CP. 

 
Mgr. Lucie Steinerová 
Úřad městské části Praha 13 
oddělení tisku a informací 
tel. 235 011 227, 737 172 674 

 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 
Fax: 235 514 661 

 

 
 

Magistrát hl. m. Prahy 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
 P13-46114/2020 Mgr. Lucie Steinerová 

odd. tisku a informací 
11. 12. 2020 

 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/




pořádání Festivalu volného času v k.ú. Stodůlky na území MČ Praha  13 v Centrálním parku Stodůlky 
v období od 29. 08. 2020 do 4. 10. 2020, o němž Rada MČ Prahy 13 informovala ve svém Zpravodaji 
městské části Praha 13 STOP v září 2020", dále žadatel požadoval zpřístupnění a zaslání rozhodnutí o 
povolení akce a zaslání kopie smlouvy se spolkem Plzeňs_l_<á    ajská rada dětí a mládeže, z.s. 

 
Povinný subjekt dne 23. 10. 2020 požadovanou informaci poskytl dle § 14 odst. 5 písm. d) Infz, s tím, 
že zaslal· kopii smlouvy o výpůjčce  č. VYP/35/05/009817/2020,  jejímž  předmětem  byl  souhlas 
s výpůjčkou pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy pro účely konání akcí v rámci 8. ročníku „ Festivalu 
volného času Prahy 13". Dále povinný subjekt sdělil žadateli, že spolek Plzeňská krajská rada dětí a 
mládeže z.s. Festival volného času Prahy 13 v roce 2020 nepořádal. 

 
Proti takovému způsobu vyřízení podal stěžovatel stížnost  dne 26. 10. 2020 dle § 16 a odst. 1 písm. c) 
Infz. 

 
Nadřízený orgán rozhodl o stížnosti Rozhodnutím ze dne 6.11. 2020 č.j.  MHMP  1695046/2020, 
kterým povinnému subjektu přikázal žádost řáqně vyřídit. 

 
Přípisem ze dne 12. 11. 2020 poskytl povinný subjekt žadateli informace na žádost podle § 14 odst. 5 
Infz zn. 46114/2020, stím , že uvedl, že Festival volného času Prahy 13, o jehož konání rozhodlo 
vedení  městské  části  Praha   13,  nikoli  Rada  nebo  Zastupitelstvo   MČ  Praha   13,  probíhá   nejen 
v Centrálním parku, ale i v jiných lokalitách Prahy 13. V Centrálním parku Prahy 13 se akce pořádají 
výhradně na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy,. a to na základě Smlouvy o výpůjčce, která je tedy 
právním   podkladem   pro  pořádání   akcí  městskou   částí  Praha   13  na   pozemcích   hl.  m.  Prahy 
v Centrálním parku. Výše uvedenou smlouvu o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020 obsahující údaje, 
na základě kterých MČ Praha 13 rozhodla o povolení pořádání Festivalu volného času Prahy 13 v roce 
2020, zaslal povinný subjekt žadateli. K třetímu dotazu o zpřístupnění a zaslání kopie smlouvy se 
spolkem Plzeňská krajská rada dětí a mládeže povinný subjekt opět uvedl, že  neexistuje  žádná 
smlouva s výše uvedeným  spolkem. 

 
Proti takovému způsobu poskytnutí informace podal žadatel opět stížnost dne 6. 12. 2020. 

 
Nadřízený orgán obdržel stížnost dne 16. 12. 2020 a Rozhodnutím č.j. MHMP 1923010/2020 přikázal 
povinnému subjektu ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí žádost řádně vyřídit. 

 
Na základě shora uvedeného povinný subjekt žádost o poskytnutí informace částečně odmítá, neboť 
rozhodnutím o pořádání akce festival volného času Prahy 13 nedisponuje, když o této akci nebylo 
rozhodnuto usnesením Rady MČ P l3, ani usnesením Zastupitelstva MČ P13. Vzhledem ke 
skutečnosti, že žádné konkrétní rozhodnutí (usnesení) neexistuje, povinný subjekt jej nemůže 
poskytnout a žádost žadatele je nucen v této části odmítnout. 

 
Pořadatelem této akce je MČ Praha 13 zastoupená starostou (popř. místostarosty), přičemž veškerou 
administrativu  vykonává  odbor kanceláře  starosty na  základě jeho  pokynu.  Festival  probíhá  na 
pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/05/009817/2020, 

erá je zveřejněna v Centrální evidenci smluv. Předmětem této smlouvy je souhlas hl. m. Prahy jako 
vlastníka pozemků na území městské části Praha 13 s výpůjčkou pozemků za účelem konání akcí 

v rámci 8. ročníku „ Festivalu volného času Prahy 13. Tato smlouva je tedy právn ím podkladem pro 
pořádání akcí městskou částí Praha 13 na pozemcích hl. m. Prahy v rámci ,,Festivalu volného času 
Prahy 13". Tato smlouva již byla povinným subjektem žadateli zaslána. 

 
K dotazu a žádosti žadatele o zaslání kopie smlouvy se spolkem Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, 
z.s., povinný subjekt uvádí, že Městská část Praha 13 neuzavřela žádnou smlouvu se spolkem 
Plzeňská kra jská  rada  dětí   a  mládeže,   z.s ..  ani   s žádným   jiným   právním   
subjektem,  umožňující  pořádání Festivalu volného času v roce 2020 v k.ú. Stodůlky na území MČ  
Praha  13 v Centrálním  parku a z důvodu její neexistence nemůže takovou smlouvu poskytnout a v 
této části žádost taktéž odmítá. 
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