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Adam Zábranský 
 
Zbytnická 6 
153 00  Praha 10 
 
Vaše zn. ZK Pha 234/2015 
 
 
Si 1694/2015 Vyřizuje: Bc. Svatava Koutová   Praha 22.12.2015     
 
 

 
 
 Vážený pane,   
 

 
dne 26.11.2015 byla zaslána na Městský soud v Praze Vaše žádost dle zák.č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde požadujete 
rozsudek ze dne 26.11.2015 sp. zn. 5To 310/2015. 
  

V  poskytovaném textu těchto rozhodnutí Městský soud v Praze anonymizuje některé 
údaje, jejichž zveřejnění považuje ve smyslu ust. § 8a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rozporné s právními předpisy 
upravujícími jejich ochranu. Postupoval při tom rovněž v souladu s Instrukcí Ministerstva 
spravedlnosti ČR ze dne 24.7.2009 č.j. 13/2008- SOSV-SP, kterou se  provádějí některá 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně jejího ust. § 6, odst. 5 a odst. 6. Citovaná instrukce není obecně 
závazným právním předpisem, avšak Městský soud v Praze, stejně jako všechny soudy v ČR, 
je povinen se jí jako rezortním předpisem řídit a dodržovat její ustanovení.  
 

Výše uvedená rozhodnutí, která by Vám měla být poskytnuta, mají celkem 27 stran. 
Požadované rozhodnutí obsahuje velké množství osobních údajů, které je nutno vzhledem k 
jejich zákonné ochraně před poskytnutím rozhodnutí anonymizovat.  
 

Z tohoto důvodu požaduje Městský soud v Praze úhradu za poskytnutí požadované 
informace ve výši 200,- Kč za každou 1 hodinu, v tomto případě za 1,35 hodin práce při nutné 
anonymizaci požadovaného rozhodnutí, neboť anonymizace 1 strany předmětného rozhodnutí 
zabere jedné pracovnici cca 3 minuty práce. Celková částka (27 stran x 3 min /60min.) činí 
270,-Kč  

 Oznámení dle ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
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  Při stanovení výše úhrady soud postupoval v souladu s Opatřením předsedy 
Městského soudu v Praze č. 31/2010, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí tohoto 
opatření a jeho přílohou byl sazebník. Toto Opatření bylo změněno dne 4.8.2011 v souladu 
s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011 č.j. 286/2011-OT-OST, kterou se 
stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Dále Městský soud v Praze  při stanovení výše úhrady vycházel rovněž z rozhodnutí 
Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 31.5.2011 č.j. 175/2011-OT/OSV/4, podle kterého: 
„Provedení anonymizace požadovaných rozhodnutí je přirozeně součástí vyřizování žádosti o 
informace, přičemž vyhledávání chráněných informací a jejich následné znečitelnění je třeba 
zahrnout do celkového vyhledávání informací, které se i v důsledku nutné anonymizace může 
stát mimořádně rozsáhlým.“  
 
 Částku ve výši 270,- Kč uhraďte na účet č. 19-2928021/0710 pod v.s. 1694002015. 
 
Poučení: Pokud uvedenou částku nezaplatíte na uvedený účet do 60 dnů ode dne obdržení 
tohoto oznámení, bude Vaše žádost odložena. 
 
     V případě, že nebudete souhlasit s výši úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 InfZ, 
požadovanou v souvislosti s poskytováním informací, lze podat proti tomuto oznámení 
stížnosti Ministerstvu spravedlostni ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, a to ve 
lhůtě 30 dnů od doručení tohoto oznámení.  
 
 
 

Bc. Svatava Koutová 
referent správní kanceláře 

 
 
 
Kopie na vědomí :  Ekonomický odbor Městského soudu v Praze – pí. Kubovcová 
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