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Příloha k dopisu Ministerstva kultury č.j. MK 25127/2013 OLP ze dne 23.5.2013, kterým se poskytuje 
odpověď na žádost o informace ze dne 21.3.2013 následujícího znění: 
 
„Vážení,       

dovoluji si Vás požádat o sdělení všech řízení u správních soudů, která byla či jsou vedena proti zdejšímu 

ministerstvu ve věci poskytování informací ministerstvem podle InfZ nebo ve věci vyřizování opravných 

prostředků ministerstvem podle InfZ (jak žaloby nečinnostní tak žaloby proti rozhodnutí). Dále pak žádám o 

sdělení všech nákladů ministerstva v těchto soudních řízeních.  

 

Prosím o sdělení alespoň v rozsahu: č.j. ministerstva, datum zahájení řízení(žádosti o InfZ), datum 

rozhodnutí ministerstva (poskytnutí informace), sp.zn. a označení správního soudu, datum rozhodnutí 

správního soudu, náklady soudního řízení, datum+url zveřejnění rozsudku ministerstvem, datum+url 

zveřejnění nákladů ministerstvem.“ 

 

2001 

 
 rozsudek NSS č.j. 5A 158/2001-115 ze dne 27.1.2004 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra kultury č.j. ze dne 15.11.2001 o rozkladu ze dne 31.10.2001  a 
proti rozhodnutí MK č.j. 15241/2001 ze dne 23.10.2001, kterým se odmítá žádost o informace; 
napadené rozhodnutí ministra kultury se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 8.10.2001 
- NŘ – 4.800,- 
 

2003 
 
 rozsudek MSP č.j. 5Ca 63/2003-48 ze dne 29.4.2005 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 859/2003-OPP/P ze dne 13.1.2003 a rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 3425/2002/KUJIP001IUHO ze dne 12.12.2002; obě rozhodnutí se 
zrušují 

- žádost o informace ze dne 4.12.2002 
- rozsudek NSS č.j. 8As 34/2005-76 ze dne 28.3.2006 – KS žalovaného MK se zamítá 
- NŘ – 5.225,- za řízení u MSP a 1.075,- za řízení u NSS 
 

2004 
 

 usnesení MSP č.j. 6Ca 276/2004-62 
- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání a FNR NPÚ o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 25.9.2004 
- rozsudek NSS č.j. 7As 36/2006-97 ze dne 31.1.2007 – KS žalobkyně se zamítá. 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 277/2004-61 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 25.10.2004 proti FNR NPÚ o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 25.9.2004 (podána dne 27.9.2004) 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 6As 46/2006-107 ze dne 11.7.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 228/2007-151 ze dne 27.11.2008, kterým se FNR o odvolání 

zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ –  283,- 

 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 255/2004-73 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 4.10.2004 a FNR NPÚ o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 15.9.2004 
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- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 8As 36/2006-116 ze dne 21.8.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 271/2007-139 ze dne 27.11.2008, kterým se FNR o odvolání 

zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 246,-  

 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 278/2004-51 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 26.10.2004 a FNR NPÚ o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 25.9.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 7As 37/2006-83 ze dne 18.10.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 321/2007-127 ze dne 11.12.2008 , kterým se FNR o odvolání 

zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 271,- 

 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 231/2004-52 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu ze dne 12.7.2004 a proti rozhodnutí MK o 
odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 6.6.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 6As 47/2006-113 ze dne 22.11.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 364/2007-163 ze dne 30.11.2009, kterým se FNR o rozkladu 

zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení 
- NŘ – 168,- 

 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 280/2004-66 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 29.10.2004 a proti rozhodnutí NPÚ o odmítnutí 
žádosti; žaloba se odmítá  

- žádost o informace ze dne 15.10.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 7As 35/2006-101 ze dne 26.11.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 371/2007-120 ze dne 22.8.2008, kterým se FNR o odvolání 

zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 124,- 
 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 211/2004-39 ze dne 24.1.2006 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 29.10.2004 a proti FNR NPÚ o žádosti; žaloba se 
odmítá 

- žádost o informace ze dne 11.10.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 4As 43/2006-82 ze dne 17.4.2007 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 7Ca 129/2007-97 ze dne 3.12.2007; řízení se zastavuje 
- rozsudek NSS č.j. 4As 33/2008-129 ze dne 17.6.2008 – KS se zamítá 
- NŘ – 307,- ; povinnost k úhradě NŘ stanovena společně a nerozdílně žalovaným MK a NPÚ  

 
 rozsudek MSP č.j. 7Ca 206/2004-68 ze dne 14.4.2006 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o odmítnutí žádosti, proti FNR MK o odvolání ze dne 28.10.2004 proti 
FNR NPÚ o žádosti, dále proti rozhodnutí NPÚ č.j. 8244/2004 ze dne 25.10.2004 a proti FNR MK o 
odvolání ze dne 29.10.2001 a tedy potvrzení rozhodnutí NPÚ č.j. 8244/2044 ze dne 25.10.2004; žaloba 
proti MK se odmítá, žaloba proti NPÚ se zamítá 

- žádost o informace ze dne 11.10.2004 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 6As 74/2006-105 ze dne 27.3.2008 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 7Ca 108/2008-118 ze dne 18.7.2008, kterým se FNR o odvolání 

zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 233/2004-42 ze dne 7.7.2005 
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- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a proti FNR NPÚ o odvolání ze dne 21.10.2004  proti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 22.9.2004 (podané dne 24.9.2001 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 8As 48/2005-117 ze dne 31.7.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 8Ca 262/2007-127 ze dne 12.10.2007 – zrušeno NFR NPÚ o 

odvolání, žaloba proti FNR MK o odvolání se odmítá 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 8As 60/2007-242 ze dne 10.12.2008 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 8Ca 262/2007-263 ze dne 5.3.2009 – zrušeno FNR MK o odvolání ze 

dne 21.10.2004 proti FNR NPÚ o zamítnutí žádosti a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 253/2004-40 ze dne 30.9.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o žádosti a proti FNR ministra kultury o rozkladu proti rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 13.10.2004 (podána dne 14.10.2004) 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 4As 35/2006-86 ze dne 14.6.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 8Ca 212/2007-109 ze dne 31.3.2008 - žaloba se zamítá 
- usnesením NSS č.j. 4As 8/2009-196 ze dne 22.7.2009 byla odmítnuta KS žalobkyně 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 249/2004-42 ze dne 30.9.2005 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a proti FNR MK o odvolání ze dne 28.10.2004 proti rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 9.10.2004 (podána dne 10.10.2004) 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 4As 34/2006-76 ze dne 1.6.2007 ve znění usnesení č.j. 4As 34/2006-101 ze 

dne 7.1.2008 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 8Ca 201/2007-104 ze dne 31.1.2008 – žaloba se odmítá 
- usnesením NSS č.j. 4As 44/2008-166 ze dne 20.11.2008 byla odmítnuta KS žalobkyně 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 242/2004-43 ze dne 30.9.2005 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a proti FNR MK o zamítnutí odvolání ze dne 28.10.2004 pro 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 9.10.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 4As 33/2006-78 ze dne 31.5.2007 ve znění usnesení NSS č.j. 4As 33/2006-

99 ze dne 28.12.2007 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 8Ca 200/2007-103 ze dne 31.1.2008 – žaloba se odmítá 
- usnesením NSS č.j. 4As 43/2008-160 ze dne 27.1.2009 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 234/2004-40 ze dne 7.7.2005 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a proti FNR MK o zamítnutí odvolání ze dne 21.10.2004 proti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 23.9.2004 (podána dne 24.9.2004) 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 8As 49/2005-118 ze dne 31.7.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 8Ca 263/2007-129 ze dne 12.10.2007 – zrušuje FNR NPÚ o odvolání 

a FNR NPÚ o odmítnutí žádosti 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 8As 61/2007-223 ze dne 10.12.2008 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 8Ca 263/2007-242 ze dne 5.3.2009 – FNR MK o odvolání proti FNR 

NPÚ o odmítnutí žádosti se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 9Ca 246/2004-88 ze dne 31.8.2005 
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- řízení o žalobě proti FNR MK o částečném odmítnutí žádosti a proti FNR ministra kultury o zamítnutí 
rozkladu ze dne 4.6.2004 proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 27.5.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 6As 29/2009-203 ze dne 30.9.2009 a vráceno k dalšímu řízení 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 9Ca 344/2009-300 ze dne 30.9.2010, kterým se řízení zastavuje pro 

zpětvzetí žaloby 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 205/2004-111 ze dne 31.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 4.10.2004 proti FNR NPÚ o žádosti ; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 14.9.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 6As 35/2006-155 ze dne 22.11.2007 a vráceno MSP k dalšímu řízení 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 5Ca 394/2007-178 ze dne 21.2.2008, kterým byla žaloba odmítnuta 
- rozsudkem NSS č.j. 8As 16/2008-244 ze dne 25.7.2008 se KS proti výše naposledy cit. usnesení MSP 

odmítá 
- NŘ –  0,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 10Ca 225/2004-82 ze dne 28.11.2006 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a FNR generálního ředitele NPÚ o zamítnutí odvolání ze dne 
28.10.2004; žalobou napadená FNR se zrušují, proti MK se žaloba odmítá 

- žádost o informace ze dne 8.10.2004 
- usnesením NSS č.j. 6As 4/2007-106 ze dne 12.4.2007 se KS žalovaného NPÚ odmítá 
- NŘ – 0,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 10Ca 229/2004-84 ze dne 27.10.2006 

- řízení o žalobě proti FNR; FNR NPÚ o žádosti a FNR generálního ředitele NPÚ o odvolání ze dne 
20.10.2004 se ruší a věc se vrací NPÚ k dalšímu řízení; žaloba se v části, kdy se žalobkyně domáhala 
zrušení FNR NPÚ, kterým nebylo dle žalobkyně částečně vyhověno žádosti ze dne 24.9.2010, a v části, 
kdy se domáhala zrušení FNR generálního ředitele NPÚ o odvolání ze dne 23.10.2004, odmítá; žaloba 
se proti žalovanému MK odmítá 

- žádost o informace ze dne 24.9.2004 
- NŘ – 0,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 256/2004-83 ze dne 29.9.2006 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu ze dne 16.9.2004 a proti FNR MK o žádosti; 
žalobou napadená rozhodnutí se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 31.8.2004 (doručena dne 1.9.2004) 
- NŘ –  0,- 
 

2005 

 
 rozsudek MSP č.j. 8Ca 59/2005-48 ze dne 15.9.2005 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a proti FNR MK o odvolání ze dne 23.12.2004 (podané dne 
27.12.2004) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti; FNR o odvolání se zrušuje a věc se žalovanému vrací 
k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 1.12.2004 (podána dne 3.12.2004) 
- rozsudkem NSS č.j. 8As 2/2006-101 ze dne 28.12.2007 se zamítá KS žalovaného MK 
- NŘ – 2.120,50,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 7Ca 54/2005-46 ze dne 30.11.2006 

- řízení o žalobě proti FNR generálního ředitele NPÚ, kterým bylo zamítnuto odvolání proti FNR NPÚ o 
odmítnutí žádosti; rozhodnutí zrušena 

- žádost o informace ze dne 13.12.2004 
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- NŘ – 0,- 
 

 usnesení MSP č.j. 6Ca 22/2005-50 ze dne 26.8.2005 
- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 6.12.2004 a proti rozhodnutí NPÚ o odmítnutí žádosti 
č.j. 9478/2004 ze dne 30.11.2004; žaloba se odmítá  

- žádost o informace ze dne 23.11.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 1As 37/2006-85 ze dne 26.9.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 365/2007-127 ze dne 22.8.2008, kterým se zrušuje FNR o 

odvolání a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 175,- 
 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 24/2005-43 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu ze dne 3.1.2005 a proti rozhodnutí MK o 
odmítnutí žádosti; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 13.12.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 1As 38/2006-81 ze dne 29.5.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 263/2007-123 ze dne 11.12.2008 – FNR o rozkladu se zrušuje 
- NŘ – 102,- 
 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 23/2005-51 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR o odvolání  ze dne 2.12.2004 a FNR o žádosti a proti FNR o odvolání ze dne 
6.12.2004 proti rozhodnutí č.j. 9222/2004 ze dne 23.11.2004; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 15.11.2004 (podána dne 16.11.2004) 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 8As 37/2006-93 ze dne 31.7.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 230/2007-133 ze dne 22.8.2008 – FNR zrušena 
- rozsudek NSS č.j. 8As 41/2009-245 ze dne 21.7.2009 – KS se odmítá 
- NŘ –  203,- 
 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 21/2005-54 ze dne 26.8.2005 

- řízení o žalobě proti FNR o odvolání ze dne 2.12.2004 a FNR o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 14.11.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 2As 56/2006-95 ze dne 26.6.2007 ve znění opravného usnesení č.j. 2As 

56/2006-107 ze dne 29.8.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 6Ca 199/2007-140 ze dne 22.8.2008, kterým se zrušuje FNR o 

odvolání proti rozhodnutí č.j. 9220/2004 ze dne 23.11.2004 
- NŘ – 181,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 5Ca 254/2005-42 ze dne 27.9.2006 

- žaloba proti FNR MK o odvolání ze dne 24.8.2005 proti FNR NPÚ 
- žádost o informace ze dne 5.8.2005 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 9As 29/2007-71 ze dne 13.9.2007 ve znění opravného usnesení č.j. 9As 

29/2007-79 ze dne 20.9.2007 a věc vrácena k dalšímu řízení 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 5Ca 284/2007-113 ze dne 3.9.2008, kterým se žaloba odmítá 
- NŘ – 0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 7Ca 4/2005-41 ze dne 30.1.2006 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 1.11.2004 proti rozhodnutí NPÚ č.j. 8167/2004 ze dne 
26.10.2004 o odmítnutí žádosti; FNR MK o odvolání se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu 
řízení 

- žádost o informace ze dne 11.10.2004 (doručena dne 12.10.2004) 
- usnesením NSS č.j. 6As 59/2006-75 ze dne 30.1.2008 byla odmítnuta KS žalobkyně 
- NŘ –  0,- 
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 rozsudek MSP č.j. 5Ca 253/2005-47 ze dne 27.9.2006 
- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 8.8.2005 proti FNR NPÚ; FNR generálního ředitele 

NPÚ o odvolání žalobkyně ze dne 5.8.2005 a FNR NPÚ se zrušují a věc se žalovanému vrací k dalšímu 
řízení; žaloba proti MK se odmítá 

- žádost o informace ze dne 16.7.2005, doručena dne 19.7.2005 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 9As 28/2007-77 ze dne 13.9.2007 ve znění opravného usnesení č.j. 9As 

28/2007-85 ze dne 20.9.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 5Ca 285/2007-112 ze dne 5.9.2008, kterým byla žalobou napadená 

FNR zrušena a věc žalovanému vrácena k dalšímu řízení 
- usnesením NSS č.j. 9As 98/2008-165 ze dne 14.1.2009  se zastavuje řízení o KS 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 10Ca 5/2005-103 ze dne 13.7.2007 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu ze dne 20.12.2004 proti rozhodnutí MK č.j. 
19362/2004 ze dne 9.12.2004 o částečném odmítnutí žádosti; napadené FNR ministra kultury se ruší a 
věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 29.11.2004 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 10Ca 140/2005-55 ze dne 14.2.2007 

- řízení o žalobě proti FNR o odvolání ze dne 28.1.2005 proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého 
kraje č.j. KÚOK/2359/OKPP/685 ze dne 25.1.2005 a proti FNR povinného subjektu, které mělo dle 
žalobkyně cit. rozhodnutí Krajského úřadu Ol. kraje předcházet; žaloba se odmítá – překážka věci 
rozhodnuté 

- žádost o informace ze dne 10.1.2005 
- NŘ – 0,-  

 
 usnesení MSP č.j. 10Ca 77/2005-113 ze dne 10.1.2006 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a FNR o odvolání ze dne 20.1.2005 proti tomuto rozhodnutí; 
žaloba odmítnuta 

- žádost o informace ze dne 3.1.2005 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 6As 73/2006-180 ze dne 9.1.2008 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 10Ca 2/2008-202 ze dne 8.4.2008 
- usnesením MSP č.j. 10CA 2/2008-235 ze dne 23.6.2008 bylo zastaveno řízení o KS žalobkyně 
- NŘ – 0,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 11Ca 281/2005-41 ze dne 21.11.2006 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 23.9.2005 a proti FNR NPÚ o žádosti; žaloba se zamítá 
- žádost o informace ze dne 5.8.2005 
- usnesením NSS č.j. 9As 34/2007-56 ze dne 15.3.2007 se KS žalobkyně odmítá 
- NŘ – 0,-  

 
 usnesení MSP č.j. 11Ca 76/2005-46 ze dne 22.9.2005 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 28.1.2005 a proti FNR NPÚ o žádosti; řízení o žaloba 
se odmítá 

- žádost o informace ze dne 7.1.2005 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 8As 6/2006-91 ze dne 31.7.2007 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 11Ca 210/2007-134 ze dne 4.4.2008 
- usnesením NSS č.j. 8As 6/2009-168 ze dne 23.2.2009 se KS žalobkyně odmítá 
- NŘ – 0,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 11Ca 53/2005-51 ze dne 13.4.2006 
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- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 3.1.2005 a proti FNR NPÚ o odmítnutí žádosti; zrušují 
se FNR generálního ředitele NPÚ o odvolání ze dne 3.1.2005 a proti FNR NPÚ o žádosti 

- žádost o informace ze dne 13.12.2004 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 6As 28/2007-119 ze dne 18.9.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 11Ca 279/2007-137 ze dne 26.2.2008 – žaloba proti NPÚ se zamítá, 

FNR MK o odvolání se zrušuje 
- NŘ – 266,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 10Ca 76/2005-132 ze dne 23.3.2006 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a FNR generálního ředitele NPÚ o odvolání ze dne 7.2.2005; 
žalobou napadená FNR se zrušují, proti MK se žaloba odmítá 

- žádost o informace ze dne 17.1.2005 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 2 As 1/2008 – 208 ze dne 6.8.2008 ve výroku II. (odmítnutí žaloby vůči 

MK) 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 10 Ca 154/2008-220 ze dne 26.8.2008 - zrušil FNR MK o odvolání a 

věc mu vrátil k dalšímu řízení 
- NŘ – 0,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 5 Ca 23/2005-55 ze dne 13.3.2006 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a FNR generálního ředitele NPÚ o odvolání ze dne 
13.12.2004; žalobou napadená FNR se zrušují, proti MK se žaloba odmítá 

- žádost o informace ze dne 24.11.2004 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 6 As 58/2006 – 84 ze dne 18.9.2007 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 5 Ca 317/2007 ze dne 20.12.2007 – řízení zastaveno pro zpětvzetí 

žaloby 
- NŘ – 0,-  
 

2006 

 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 20/2006-77 ze dne 30.4.2008 

- řízení o žalobě proti FNR NPÚ o žádosti a proti FNR MK o odvolání ze dne 12.12.2005 proti rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti; žaloba proti NPÚ se zamítá, FNR o odvolání ze dne 12.12.2005 se zrušuje a věc se 
vrací žalovanému MK k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 23.11.2005 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 9As 11/2009-109 ze dne 26.3.2009 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 9Ca 20/2006-124 ze dne 22.7.2009 – shodný výrok jako předchozí 

rozsudek MSP 
- NŘ – 138,- 
-  
 usnesení MSP č.j. 7Ca 66/2006-29 ze dne 27.2.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí č.j. 2007/2006 ze dne 3.2.2006; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 8.1.2006 
- NŘ – 0,- 
-  
 usnesení MSP č.j. 5Ca 73/2006-38 ze dne 25.5.2008 

- řízení o žalobě proti FNR o rozkladu ze dne 24.2.2006 proti FNR MK o žádosti 
- žádost o informace ze dne 7.2.2006 
- rozsudkem NSS č.j. 9As 90/2008-70 ze dne 23.9.2009 byla zamítnuta KS žalobkyně 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 67/2006-28 ze dne 3.12.2007 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. k 14391/2005 ze dne 21.2.2006, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí NPÚ o odmítnutí žádosti ze dne 26.10.2004 a věc mu vrácena k dalšímu řízení. 
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- žádost o informace ze dne 11.10.2004 
- NŘ – 76,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 151/2006-55 ze dne 19.2.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 12757/2006 ze dne 5.10.2006 o stížnosti podle ust. § 16 odst. 1 
písm. c) InfZ ze dne 14.9.2006 proti poskytnutí informace Krajským úřadem Olomouckého kraje, odbor 
kultury a památkové péče č.j. KÚOK/91070/2006/OKPP/584 ze dne 7.9.2006; žaloba se zamítá 

- žádost o informace ze dne 27.8.2006 
- rozsudkem NSS č.j. 8As 36/2008-111 ze dne 16.7.2009 se zamítá kasační stížnost žalobkyně 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 119/2006-31 ze dne 31.1.2008 

- řízení o žalobě proti FNR MKo odvolání ze dne 7.3.2006 proti FNR NPÚ o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 9.2.2006 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 9As 67/2008-68 ze dne 11.6.2009 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 8Ca 119/2006-92 ze dne 22.9.2009, kterým se žaloba proti FNR NPÚ 

zamítá a FNR Ministerstva kultury o odvolání ze dne 7.3.2006 se zrušuje a věc se vrací MK k dalšímu 
řízení 

- NŘ –  64,- 
 

 usnesení MSP č.j. 7Ca 79/2006-13 ze dne 26.9.2005 ve znění opravného usnesení č. j. 7 Ca 79/2006-17 
ze dne 30. 5. 2006 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 27.1.2006 proti FNR NPÚ o žádosti; žaloba se odmítá 
- žádost o informace ze dne 6.1.2006 
- přípis NPÚ sp. zn. 167/2006 ze dne 12.1.2006 s výzvou k zaplacení úhrady nákladů dle ust. § 17 odst. 1 

InfZ; odvolání ze dne 27.1.2006 proti FNR NPÚ 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 9As 56/2007-60 ze dne 4.10.2007 
- následně vydán rozsudek MSP č.j. 7Ca 265/2007-91 ze dne 31.10.2008, kterým se žaloba zamítá 
- usnesením MSP č.j. 7Ca 265/2007-127 ze dne 23.9.2009 bylo řízení o KS zastaveno 
- NŘ –  0,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 5Ca 353/2006-50 ze dne 22.8.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra kultury č.j. 14202/2006 ze dne 30.10.2006, kterým ministr 
kultury potvrdil výši požadované úhrady nákladů za poskytnutí informace dle ust. § 17 odst. 1 InfZ, 
k jejichž zaplacení Ministerstvo kultury vyzvalo přípisem č.j. 12768/2006 ze dne 10.10.2006; napadené 
rozhodnutí se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 25.9.2006, upřesněná dne 9.10.2006 k výzvě Ministerstva kultury ze dne 
26.9.2006 

- stížnost proti výši úhrady ze dne 17.10.2006 
- NŘ –  0,- 

 
2007 

 
 usnesení MSP č.j. 9Ca 363/2007-164 ze dne 13.7.2010 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného MK v řízení o žádosti ze dne 2.10.2007 
- žádost o informace ze dne 2.10.2007; řízení se zastavuje pro uspokojení žalobkyně žalovaným 
- NŘ – 232,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 6Ca 279/2007-21 ze dne 29.12.2008 

- řízení o žalobě proti FNR o rozkladu ze dne 20.12.2001; žaloba se zamítá 
- žádost o informace ze dne 29.11.2004 
- NŘ – 0,- 
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 rozsudek MSP č.j. 9Ca 339/2007-66 ze dne 30.4.2009 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí generálního ředitele NPÚ č.j. NPÚ-302/7141 C/2007 ze dne 15.10.2007 

a proti nečinnosti MK; soud vyslovil nicotnost rozhodnutí generálního ředitele NPÚ a MK uložil 
povinnost rozhodnout o stížnosti žalobkyně ze dne 14.8.2007 na postup NPÚ při vyřizování žádosti o 
informace 

- žádost o informace ze dne 23.7.2007 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 358/2007-48 ze dne 12.5.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 12308/2007 ze dne 19.11.2007, jímž žalovaný zrušil rozhodnutí 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. KÚOK 93866/2007 ze dne 
6.9.2007 o odmítnutí žádosti o informace; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 29.8.2007 
- usnesením NSS č.j. 8Aps 3/2008-111 ze dne 16.7.2009 se zastavuje řízení o KS z důvodu zpětvzetí KS 
- NŘ –  0,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 6Ca 363/2007-123 ze dne 11.12.2008 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu ze dne 3.1.2005 proti rozhodnutí č.j. 21176/2004 
ze dne 21.12.2004 o odmítnutí žádosti o informace; žalobou napadené FNR se zrušuje a věc se 
žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- NŘ – 102,- 
 

 usnesení č.j. 9Ca 365/2007-208 ze dne 21.9.2010 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra kultury č.j. 13856/2007 ze dne 30.10.2007, kterým byl zamítnut 

rozklad a potvrzeno rozhodnutí č.j. 19362/2004 ze dne 9.12.2004, kterým byla odmítnuta žádost o 
informace; řízení se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 29.11.2004 
- NŘ – 0,- 
 

2008 

 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 28/2008-35 ze dne 31.10.2008 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti v řízení o stížnosti žalobkyně ze dne 18.1.2008 (podaná dne 
21.1.2008); odpověď povinného subjektu emailem dne 18.1.2008 měla být neúplná 

- žádost o informace ze dne 18.1.2008 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 46/2008-27 ze dne 12.6.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra kultury č.j. 3316/2008 ze dne 6.3.2008, kterým bylo zrušeno ve 
zkráceném přezkumném řízení rozhodnutí č.j. 12308/2007 ze dne 19.11.2007, jímž bylo k odvolání 
zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KÚOK 93866/2007 ze dne 6.9.2007, jímž 
byla odmítnuta žádost o informace; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 29.8.2007 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 7As 97/2010-231 ze dne 9.12.2010 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 7A 15/2011-262 ze dne 16.2.2011, kterým se žaloba odmítá 
- usnesením MSP č.j. 7A 15/2011-305 ze dne 8.7.2011 bylo zastaveno řízení o KS žalobkyně 
- NŘ – 0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 39/2008-42 ze dne 27.8.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 17706/2007 ze dne 25.1.2008, kterým bylo zamítnuto odvolání 
ze dne 10.12.2007 proti rozhodnutí NPÚ o částečném odmítnutí žádosti č.j.NPÚ-302/8879b/2007 ze dne 
3.12.2007 

- žádost o informace ze dne 15.11.2007 
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- usnesením MSP č.j. 9Ca 39/2008-142 ze dne 1.12.2010 se zastavuje řízení o KS žalobkyně 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 94/2008-136 ze dne 5.11.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 12308/2007 ze dne 9.4.8008, kterým bylo zamítnuto odvolání 
žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KÚOK 93866/2007 ze dne 
6.9.2007 o odmítnutí žádosti; řízení se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 29.8.2007 
- NŘ – 0,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 5Ca 352/2008-129 ze dne 18.11.2010 ve znění usnesení MSP č.j. 5Ca 352/2008-141 

ze dne 25.1.2011 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 3088/2005 ze dne 22.10.2008 o odvolání ze dne 6.12.2004 proti 

rozhodnutí NPÚ o odmítnutí žádosti č.j. 9220/2004 ze dne 23.11.2004 
- žádost o informace ze dne 14.11.2004 
- NŘ – 7.760,- 

 
 usnesení MSP č.j. 6Ca 410/2008-30 ze dne 28.4.2009 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalobkyně v řízení o stížnosti ze dne 17.10.2006 o stížnosti 
proti výši stanovené úhrady dle ust. § 17 odst. 1 InfZ přípisem č.j. 12768/2006 ze dne 10.10.2006; řízení 
se zastavuje 

- žádost o informace ze dne  25.9.2006, upřesněná dne 9.10.2006 k výzvě Ministerstva kultury ze dne 
26.9.2006 

- stížnost proti výši úhrady ze dne 17.10.2006 
- NŘ – 8,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 6Ca 11/2008-122 ze dne 27.10.2009 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti v řízení o stížnosti žalobkyně ze dne 12.7.2007 
- žádost o informace ze dne 31.5.2007 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 275/2008-183 ze dne 18.10.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 12139/2008 ze dne 13.10.2008 o odvolání proti rozhodnutí 
NPÚ č.j. NPÚ-302/6566/I/2008 ze dne 15.9.2008 o odmítnutí žádosti; řízení o žalobě se zastavuje – 
neuhrazen soudní poplatek 

- NŘ – 0,- 
 

 usnesení MSP č.j. 7Ca 157/2008-114 ze dne 30.11.2009 
- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti v řízení o rozkladu ze dne 19.4.2008 proti usnesení MK č.j. 

1984/II/2008 ze dne 28.3.2003; řízení o žalobě se zastavuje – neuhrazen soudní poplatek 
- žádost o informace ze dne 9.1.2008 
- rozsudek NSS č.j. 9Ans 5/2010-138 ze dne 24.6.2010 – KS se zamítá 
- NŘ – 0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 8Ca 122/2008-95 ze dne 29.9.2009 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 3036/2008/OPP/P ze dne 11.3.2008, kterým bylo zamítnuto 
odvolání a potvrzeno rozhodnutí NPÚ o odmítnutí žádosti č.j. NPÚ-302/1021/2008 ze dne 25.2.2008; 
rozhodnutí MK se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 9.2.2008  
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 40/2008-167 ze dne 30.8.2010 
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- zastavuje se řízení o žalobě proti FNR o odvolání ze dne 20.10.2004 proti FNR o odmítnutí žádosti; 
žádost o informace ze dne 22.9.2004 (podána dne 24.9.2004) 

- odmítá se žaloba v části návrhu na zrušení rozhodnutí č.j. 15604/2007 ze dne 11.12.2007, č.j. 
15604/2007 ze dne 22.1.2008, č.j. 15604/2007 ze dne 23.1.2008; jednalo se o procesní rozhodnutí v 
řízení dle InfZ, nikoliv rozhodnutí meritorní; žádost o informace ze dne 22.9.2004 (podána dne 
24.9.2004) 

- NŘ – 0,- 
- věc byla u MSP řešena již dříve – rozsudkem č.j. 8Ca 262/2007-127 ze dne 12.10.2007 – věc vrácena 

k dalšímu řízení 
 

 rozsudek MSP č.j. 5Ca 56/2008-111 ze dne 27.4.2010 
- žádost ze dne 8.11.2007 k NPÚ, rozhodnutí o stížnosti podané k MK – č.j. 17236/2007 ze dne 

19.12.2007, rozhodnutí o odvolání č.j. 17236/II/2007 ze dne 6.2.2008. Žaloba proti oběma rozhodnutím 
– odmítnuta. 

- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 54/2008-111 ze dne 4.11.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí č.j. 1973/2008 ze dne 6.2.2008, kterým byla potvrzena výše úhrady za 
poskytnutí informace; řízení o žalobě se zastavuje  

- žádost o informace ze dne 18.1.2008 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 41/2008-179 ze dne 30.8.2010 

- řízení o žalobě proti FNR o odvolání ze dne 20.10.2004 proti FNR NPÚ o odmítnutí žádosti – řízení o 
žalobě zastaveno – a proti rozhodnutím MK č.j. 15564/2007 ze dne 11.12.2007, č.j. 15564/2007 ze dne 
22.1.2008 a č.j. 15564/2007 ze dne 23.1.2008 – žaloba se odmítá (jednalo se o procesní rozhodnutí v  
řízení dle InfZ, nikoliv rozhodnutí meritorní) 

- žádost o informace ze dne 23.9.2004 (podána dne 27.9.2004) 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 334/2008-46 ze dne 8.2.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 7629/2005 ze dne 3.10.2008, kterým se ruší FNR NPÚ o 
odmítnutí žádosti, a FNR MK o odvolání proti FNR NPÚ o odmítnutí žádosti; řízení se zastavuje pro 
zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 17.1.2005 (podána dne 19.1.2005) 
- NŘ – 0,- 
 
 usnesení MSP č.j. 7Ca 8/2008-28 ze dne 5.5.2008 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o stížnosti ze dne 23.11.2007 dle 
ust. § 16a odst. 1 písm. b) InfZ; žaloba se odmítá 

- žádost o informace ze dne 7.11.2007 
- rozhodnutím MK č.j. MK 34593/2010 OPP ze dne 30.11.2010 bylo NPÚ ve smyslu ust. § 16a odst. 6 

písm. b) InfZ přikázáno, aby žádost o informaci vyřídil 
- zrušeno rozsudkem NSS č.j. 8Ans 5/2008-121 ze dne 26.4.2010 a věc vrácena MSP k dalšímu řízení 
- následně vydáno usnesení MSP č.j. 7A 30/2011 ze dne 9.2.2011, kterým se řízení zastavuje pro 

zpětvzetí žaloby 
- NŘ –  0,-  
 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 25/2008-93 ze dne 24.2.2010 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o stížnosti ze dne 6.12.2007, dne 
11.12.2007 částečné poskytnutí informací, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, proto 
byla podána stížnost dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; žaloba se zamítá 

- žádost o informace ze dne 19.11.2007 
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- usnesením MSP č.j. 9Ca 25/2008-127 ze dne 4.4.2011 se zastavuje řízení o KS pro zpětvzetí KS 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 11Ca 238/2008-54 ze dne 8.11.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 5149/2008 ze dne 29.4.2008, kterým byla zamítnuta stížnost ze 
dne 14.4.2008 proti stanovení výše úhrady dle ust. § 17 odst. 1 InfZ vyčíslené v přípise NPÚ č.j. NPÚ-
302/2840/2008 ze dne 14.4.2008; řízení o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 3.4.2008 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 11Ca 213/2008-52 ze dne 8.11.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 4518/2008 ze dne 4.4.2008, kterým byla zamítnuta stížnost ze 
dne 22.3.2008 proti stanovené výši úhrady za poskytnutí informace (úhrada uložena dopisem NPÚ ze 
dne 29.2.2008); řízení se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 15.2.2008 
- NŘ – 0,-  

 
 usnesení MSP č.j. 11Ca 254/2008-67 ze dne 20.1.2009 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 5313/I/2006 ze dne 3.7.2008 o odvolání ze dne 12.12.2005 proti 
FNR NPÚ o žádosti; řízení o žalobě zastaveno pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 23.11.2005 
- NŘ – 0,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 11Ca 241/2008-38 ze dne 30.12.2009 

- řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu; žaloba se zamítá 
- žádost o informace ze dne 31.5.2007 
- usnesením MSP č.j. 11CA 241/2008-105 ze dne 7.9.2011 se řízení o KS žalobkyně zastavuje 
- NŘ – 0,-  

 
 usnesení MSP č.j. 11Ca 370/2008-45 ze dne 7.4.2009 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu proti rozhodnutí MK o odmítnutí žádosti č.j. k 
2785/2008 ze dne 29.8.2008, event. na ochranu proti nečinnosti; řízení se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 18.1.2008 
- NŘ – 0,-  
 
 usnesení MSP č.j. 9Ca 142/2008-57 ze dne 28.11.2008 

- řízení o žalobě proti FNR MK o odvolání ze dne 3.1.2005 proti FNR NPÚ o odmítnutí žádosti; žaloba 
usnesením odmítnuta 

- žádost o informace ze dne 13.12.2004 
- rozsudkem NSS. č.j. 8As 35/2009-103 se KS žalobkyně zamítá 
- NŘ – 0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 188/2008-48 ze dne 27.8.2009  

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 4767/2008 ze dne 29.4.2008, kterým MK zamítlo odvolání proti 
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KÚOK 30299/2008 ze dne 31.3.2008 a napadené 
rozhodnutí potvrdil; napadené rozhodnutí bylo zrušena a věc vrácena k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 19.3.2008 
- NŘ – 0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 9Ca 433/2008-25 ze dne 30.4.2009 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 35424/2008 ze dne 28.3.2008 o odvolání ze dne 3.1.2005 proti 
FNR NPÚ o odmítnutí žádosti; žaloba se zamítá 

- žádost o informace ze dne 13.12.2004 
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- usnesením MSP č.j. 9Ca 433/2008-116 ze dne 31.8.2008 ve znění usnesení č.j. 9Ca 433/2008-118 ze 
dne 29.10.2010 se zastavuje řízení o KS žalobkyně proti výše uvedenému rozsudku  

- NŘ – 0,- 
 

 rozsudek MSP č.j. 8Ca 25/2008-139 ze dne 4.4.2008 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK , kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 3.2.2006 proti FNR NPÚ o 

odmítnutí žádosti o informace 
- žádost o informace ze dne 15.1.2006 
- NŘ – 239,- 

 
 usnesení MSP č.j. 5Ca 385/2008-121 ze dne 10.5.2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 13743/2005 ze dne 24.11.2008, kterým se zamítá odvolání proti 
rozhodnutí NPÚ č.j. 8356/2004 ze dne 25.10.2004 

- usnesením NSS č.j. 8As 60/2010-151 ze dne 23.9.2010 se KS žalobkyně odmítá 
- žádost o informace ze dne 15.10.2004; předcházelo řízení u MSP, sp. zn. 6Ca 371/2007 
- NŘ – 0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 8Ca 65/2008-45 ze dne 13.3.2008 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 1984/2008 ze dne 4.2.2008, kterým se odmítá odvolání ze dne 
19.1.2008 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/239/2008 ze dne 16.1.2008 o odmítnutí žádosti o 
informace; žalobou napadené rozhodnutí je nicotné 

- žádost o informace ze dne 9.1.2008 
- NŘ – 0,- 

 
2009 

 
 usnesení MSP č.j. 8Ca 16/2009-62 ze dne 30.1.2009 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. 7990/II/2006 ze dne 7.8.2008, kterým byla stanovena výše 
úhrady za poskytnutí informace dle ust. § 17 odst. 3 InfZ; žaloba se odmítá 

- usnesení NSS č.j. 9As 45/2009-114 ze dne 31.8.2010 – řízení o KS žalobkyně se zastavuje 
- NŘ – 0,- 
 
 rozsudek MSP č.j. 10Ca 107/2009-55 ze dne 23.4.2010 

- řízení o žalobě proti FNR ministra kultury o rozkladu ze dne 2.9.2008 proti rozhodnutí MK o odmítnutí 
žádosti č.j. 2785/2008 ze dne 29.8.2008, event. proti nečinnosti v řízení o rozkladu ;rozhodnutí ministra 
kultury č.j. 3520/2009 ze dne 16.3.2009 o rozkladu ze dne 2.9.2008 a rozhodnutí MK č.j. 2785/2008 ze 
dne 29.8.2008 o odmítnutí žádosti se zrušují 

- žádost o informace ze dne 18.1.2008 
- NŘ – 0,-  
-  
 usnesení MSP č.j. 9Ca 66/2009-46 ze dne 27.8.2009 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. k 13817/2005 ze dne 12.2.2009; řízení o žalobě se zastavuje – 
žalobkyně ztratila způsobilost být účastníkem řízení 

- NŘ – 0,- 
 

2010 
 
 usnesení MSP č.j. 10A 12/2010-72 ze dne 17.2.2011 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra kultury č.j. MK 715/2010 OLP ze dne 15.1.2010, kterým byl 
zamítnut rozklad ze dne 12.7.2004 proti rozhodnutí č.j. 9670/2004 OIAK ze dne 23.6.2010; řízení o 
žalobě se zastavuje pro nesplnění poplatkové povinnosti 

- žádost o informace ze dne 6.6.2004 
- NŘ –  0,- 
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 rozsudek MSP č.j. 3A 97/2010-46 ze dne 7.9.2011 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 11815/2010 OPP ze dne 20.7.2010, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 23.6.2010 a potvrzeno rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/4963/2010 ze dne 21.6.2010 o 
odmítnutí žádosti; napadané rozhodnutí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 21.5.2010 
- NŘ –  7.760,- 

 
 usnesení MSP č.j. 6A 98/2010-34 ze dne 10.6.2011 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informace; řízení o 
žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby po vydání rozhodnutí o stížnosti ze dne 14.1.2010 č.j. MK 
7098/2010 OPP ze dne 11.5.2010, kterým bylo uloženo NPÚ, aby o rozhodl o žádosti o informace 

- informace ze dne 5.11.2009 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 5A 150/2010-44 ze dne 16.9.2010 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti v řízení o stížnosti ze dne 29.10.2009 dle ust. § 16a odst. 1 
písm. d) InfZ proti stanovené výši úhrady za poskytnutí informace; řízení o žalobě se zastavuje pro 
zpětvzetí žaloby – uspokojení žalobkyně (vydání rozhodnutí č.j. MK 9231/2010 OPP ze dne 14.6.2010) 

- žádost o informace ze dne 6.10.2009 
- dopis č.j. NPÚ-302/8080/II/2009 ze dne 29.10.2010 – sdělení výše úhrady 
- NŘ – 0,-  

 
 usnesení MSP č.j. 5A 151/2010-39 ze dne 26.10.2010 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti v řízení o stížnosti ze dne 26.11.2009 dle ust- § 16a odst. 1 
písm. b) InfZ – NPÚ neposkytl informaci; řízení o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 23.7.2007 
- NŘ – 0,-  

 
 rozsudek MSP č.j. 6A 200/2010-155 ze dne 26.6.2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 14868/2010 OPP ze dne 23.8.2010, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 21.6.2010 a potvrzeno rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/4655/2010 ze dne 21.6.2010 o 
částečném odmítnutí žádosti (součástí rozhodnutí je částečná odpověď na žádost); napadené rozhodnutí 
se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 8.6.2010 
- NŘ –  8.051,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 5A 200/2010-63 ze dne 13.1.2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 11985/2010 OPP ze dne 22.7.2010, kterým MK rozhodlo o 
stížnosti ze dne 22.6.2010 dle ust. § 16a odst. 1 písm. b) InfZ  (žalobkyně ve lhůtě informaci neobdržela) 
tak, že postup NPÚ potvrdilo; napadené rozhodnutí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu 
řízení 

- žádost o informace ze dne 4.6.2010 
- NŘ –  0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 10A 206/2010-74 ze dne 11.10.2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 11868/2010 OPP ze dne 21.7.2010, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 21.6.2010 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/4805/2010 ze dne 16.6.2010, kterým 
byla odmítnuta žádost, a proti uvedenému rozhodnutí NPÚ; žalobou napadená rozhodnutí se zrušují a 
NPÚ se nařizuje poskytnout informaci 

- žádost o informace ze dne 14.6.2010 
- NŘ –  0,- 

 



 15 

 rozsudek MSP č.j. 11A 245/2010-69 ze dne 20.10.2011 
- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informace po podání 

stížnosti dle ust. § 16a odst. 1 písm. b) InfZ dne 15.10.2010; řízení o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí 
žaloby – jednalo se o identickou žalobu, která již MSP napadla dříve a byla zde vedena pod sp. zn. 11A 
245/2010; žalovaný je povinen ve lhůtě patnácti dnů od právní moci rozsudku rozhodnout o žádosti o 
informaci ze dne 23.9.2010 

- žádost o informace ze dne 23.9.2010 
- NŘ –  6.760,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 6A 262/2010-92 ze dne 26.6.2012 

- řízení o žalobě proti 
1) rozhodnutí MK č.j. MK 30015/2010 OPP ze dne 4.11.2010, kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 

18.10.2010 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/8195/2010 ze dne 11.10.2010, kterým byla částečně 
odmítnuta žádost o informace ze dne 10.9.2010. Odpověď na žádost byla vyřízena přípisem č.j. NPÚ-
302/7398,7399/2010 ze dne 27.9.2010 a přípisem č.j. NPÚ-302/8195/2010 ze dne 8.10.2010 

2) rozhodnutí MK č.j. MK 32750/2010 OPP ze dne 19.11.2010, kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 
1.11.2010 proti rozhodnutí NPÚ č.j. 302/8292/2010 ze dne 25.10.2010, kterým byla odmítnuta žádost o 
informace ze dne 11.10.2010 

- žalobou napadená rozhodnutí se zrušují  a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- NŘ – 10.931,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 6A 266/2010-73 ze dne 27.4.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu; žaloba se proti MK i proti NPÚ zamítá 
- žádost o informace ze dne 12.8.2010 
- odpověď na žádost poskytnuta přípisem NPÚ č.j. NPÚ-391/3760/2010 ze dne 20.8.2010; následně dne 

29.8.2010 podána stížnost dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; v rámci autoremedury doplnění informace 
přípisem č.j. NPÚ-302/7034/2010 ze dne 3.9.2010; stížnost dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ ze dne 
10.9.2010; rozhodnutím MK č.j. MK 24749/2010 OPP ze dne 13.10.2010 byl postup NPÚ potvrzen 

- NŘ –  0,- 
 

 rozsudek MSP č.j. 5A 231/2010-66 ze dne 13.1.2012 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 19873/2010 OPP ze dne 16.9.2010; žaloba se zamítá 
- žádost o informace ze dne 6.8.2010 
- odpověď na žádost poskytnuta přípisem NPÚ č.j. NPÚ-302/6457/2010 ze dne 11.8.2010; stížnost ze dne 

30.8.2010 dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; žalobou napadeným rozhodnutím byl postup NPÚ 
potvrzen 

- rozsudkem NSS č.j. 1As 54/2012-52 ze dne 17.5.2012 se KS žalobkyně zamítá 
- NŘ –  0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 10A 250/2010 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 15870/2010 OPP ze dne 26.8.2010, kterým se zamítá 
odvolání ze dne 27.7.2010 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-371/6273/2010 ze dne 24.7.2010 o odmítnutí 
žádosti o informace 

- žádost o informace ze dne 30.6.2010 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 5A 286/2010 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informace 
- žádost o informace ze dne 11.9.2010 
- žádost byla řešena ze strany NPÚ, který je ve věci druhým žalovaným 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 5A 286/2010 
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- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informace 
- žádost o informace ze dne 6.10.2010 
- žádost byla řešena ze strany NPÚ, který je ve věci druhým žalovaným 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 5A 287/2010 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informace 
- žádost o informace ze dne 9.8.2010 
- žádost byla řešena ze strany NPÚ, který je ve věci druhým žalovaným 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 rozsudek MSP č.j. 3A 115/2010-34 ze dne 16.8.2011 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí  MK č.j. MK 18299/2010 OPP ze dne 6.9.2010, kterým bylo rozhodnuto 
o stížnosti ze dne 12.8.2010 dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ proti vyřízení žádosti o informace 
přípisem NPÚ č.j. NPÚ-302/6378/2010 ze dne 9. 8. 2010; žalobou napadené rozhodnutí se zrušuje a věc 
se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 5.8.2010 
- NŘ –  7.760,- 

 
2011 
 

 usnesení MSP č.j. 11A 5/2011-26 ze dne 18.5.2011 
- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informace po podání 

stížnosti dle ust. § 16a odst. 1 písm. b) InfZ dne 15.10.2010; řízení o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí 
žaloby – jednalo se o identickou žalobu, která již MSP napadla dříve a byla zde vedena pod sp. zn. 11A 
245/2010 

- žádost o informace ze dne 23.9.2010 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 5A 6/2011-36 ze dne 21.11.2011 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o odvolání ze dne 14.10.2010 proti 
rozhodnutí č.j. NPÚ-302/8132/2010 ze dne 13.10.2010; řízení o žalobě zastaveno pro zpětvzetí žaloby 
po vydání rozhodnutí MK č.j. MK 44426/2011 OPP ze dne 2.9.2011. 

- žádost o informace ze dne 15.9.2010 
- žádost vyřízena dopisem NPÚ č.j. NPÚ-391/4291/2010 ze dne 30.9.2010; stížnost žalobkyně podle ust. 

§ 16a odst. 1 písm. c) InfZ; dopis NPÚ vydaný v rámci autoremedury č.j. NPÚ-302/8132/2010 ze dne 
13.10.2010 – žádost odmítnuta; odvolání ze dne 14.10.2010 proti tomuto rozhodnutí; dne 23.11.2010 
podán u MK návrh na přijetí opatření proti nečinnosti 

- NŘ –  9.640,- 
 

 rozsudek MSP č.j. 11A 57/2011-104 ze dne 18.10.2012 ve znění usnesení č.j. 11A 57/2011-124 ze dne 
2.1.2013 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, event. proti rozhodnutí MK č.j. MK 
5985/2011 OPP ze dne 27.1.2011; žaloba na ochranu proti nečinnosti se zamítá; žalobou napadené 
rozhodnutí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 10.9.2010 
- částečné poskytnutí informací přípisem NPÚ č.j. NPÚ-302/7394/2010 ze dne 27.9.2010; ve zbytku 

vydáno rozhodnutí č.j. NPÚ-302/394/2010 o odmítnutí žádosti; k odvolání ze dne 30.9.2010 bylo cit. 
rozhodnutí zrušeno rozhodnutím MK č.j. MK 28257/2010 OPP ze dne 25.10.2010 a věc byla NPÚ 
vrácena k dalšímu řízení; následně došlo k poskytnutí informací přípisem č.j. NPÚ-302/10062/2010 ze 
dne 14.12.2010; stížnost ze dne 4.1.2010 dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; žalobou napadeným 
rozhodnutím byl postup NPÚ potvrzen 

- NŘ –  2.630,- 
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 rozsudek MSP č.j. 7A 88/2011-116 ze dne 21.2.2013 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 21365/2011 OPP ze dne 14.4.2011 o odvolání proti 
rozhodnutí č.j. NPÚ-302/1534/2011 ze dne 10.3.2011, kterým byla částečně odmítnuta žádost; žalobou 
napadená rozhodnutí se zrušují a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 25.2.2011 
- odpověď na žádost přípisem č.j. NPÚ-302/1534/2011 ze dne 10.3.2011 
- usnesením č.j. 1As 31/2013-38 ze dne 30.4.2013 se KS žalobkyně odmítá 
- NŘ –  0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 10A 126/2011-60 ze dne 27.2.2013 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 16651/2011 OPP ze dne 22.3.2011 o odvolání ze dne 
23.2.2011  a proti rozhodnutí č.j. NPÚ-302/1375/2011 ze dne 23.2.2011, kterým se žádost odmítá; 
žalobou napadená rozhodnutí se zrušují a NPÚ se nařizuje poskytnout žalobkyni informaci požadovanou 
v prvé části žádosti 

- žádost o informace ze dne 2.2.2011 
- odpověď přípisem č.j. NPÚ-302/863/2011 ze dne 3.2.2011; stížnost ze dne 19.2.2011 dle ust. § 16a odst. 

1 písm. c) InfZ; v rámci autoremedury vydáno rozhodnutí č.j. NPÚ-302/1375/2011 ze dne 23.2.2011 o 
odmítnutí žádosti 

- NŘ –  0,- 
 

 rozsudek MSP č.j. 11A 128/2011-54 ze dne 19.12.2012 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK 
1) č.j. MK 29734/2011 OPP ze dne 3.6.2011, kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 11.4.2011 proti 

rozhodnutí č.j. NPÚ-302/2125/2011 ze dne 4.4.2011 o odmítnutí žádosti ze dne 12.12.2010 
2) č.j. MK 28990/2011 OPP ze dne 2.6.2011, kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 26.4.2011 proti 

rozhodnutí č.j. NPÚ-302/2541/2011 ze dne 18.4.2011 o odmítnutí žádosti ze dne 4.4.2011 
3) č.j. MK 27397/2011 OPP ze dne 18.5.2011, kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 26.4.2011 proti 

rozhodnutí č.j. NPÚ-302/2683/2011 ze dne 19.4.2011 o odmítnutí žádosti ze dne 8.4.2011 
4) č.j. MK 31341/2011 OPP ze dne 13.6.2011, kterým bylo zamítnuto odvolání ze dne 24.5.2011 proti 

rozhodnutí č.j. NPÚ-302/3796/2011 ze dne 18.5.2011 o odmítnutí žádosti ze dne 4.5.2011 
- výše uvedeným rozsudkem byla žaloba zamítnuta 
- zrušen rozsudkem NSS č.j. 1As 2/2013-83 ze dne 18.4.2013 a věc byla vrácena MSP k dalšímu řízení 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 usnesení MSP č.j. 5A 157/2011-31 ze dne 13.3.2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 34010/2011 OPP ze dne 30.6.2011, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 17.6.2011 proti rozhodnutí č.j. NPÚ-302/4508/2011 ze dne 15.6.2011 o odmítnutí 
žádosti; řízení o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 8.6.2011 
- NŘ –  0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 11A 160/2011-74 ze dne 18.10.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, event. proti rozhodnutí MK č.j. MK 
25831/2011 OLP ze dne 9.5.2011, event. proti nezákonnému pokynu a donucení správního orgánu; 
žaloba se v části, v níž se žalobkyně domáhala ochrany proti nečinnosti, zamítá; žaloba se v části, v níž 
se domáhala zrušení rozhodnutí odmítá a v tomto rozsahu se věc postupuje ministrovi kultury k vydání 
rozhodnutí o rozkladu 

- žádost o informace ze dne 27.1.2011 
- výzva k úhradě nákladů dle ust. § 17 odst. 1 InfZ č.j. MK 9439/2011 OLP ze dne 11.2.2011; stížnost ze 

dne 11.2.2011 dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) InfZ; rozhodnutí ministra kultury č.j. MK 11803/2011 
OLP, kterým byla výše požadované úhrady potvrzena; pro  nezaplacení úhrady byla žádost odložena a 
žadatelka o tom vyrozuměna přípisem MK č.j. MK 25831/2011 OLP ze dne 9.5.2011 
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- rozsudkem NSS č.j. 6Ans 16/2012-62 ze dne 17.4.2013 se rozsudek MSP ve výroku II. a III. zrušuje a 
věc se MSP vrací k dalšímu řízení 

- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 

 rozsudek MSP č.j. 5A 237/2011-124 ze dne 15.2.2013 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 33892/2011 OPP ze dne 30.6.2011, kterým bylo zamítnuto 

odvolání ze dne 13.6.2011 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-391/2630/2011 ze dne 8.6.2011, kterým byla 
odmítnuta žádost o informaci; žaloba se zamítá 

- žádost o informace ze dne 30.5.2011 
- proti rozsudku MSP byla podána KS, o které vede řízení NSS pod sp. zn. 1As 18/2013 
- NŘ –  0,- 

 
 rozsudek MSP č.j. 5A 238/2011-107 ze dne 15.2.2013 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 34507/2011 OPP ze dne 4.7.2011, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 15.6.2011 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-391/2766/2011 ze dne 14.6.2011 o částečném 
odmítnutí žádosti o informace; žalobou napadené rozhodnutí se zrušuje a věc se žalovanému vrací 
k dalšímu řízení 

- žádost o informace ze dne 19.5.2011 
- částečné poskytnutí informace přípisem č.j. NPÚ-391/2446/2011 ze dne 30.5.2011; stížnost ze dne 

7.6.2011 dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; v rámci autoremedury vyřízení věci přípisem č.j. NPÚ-
391/2766/2011 ze dne 14.6.2011 a rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti č.j. NPÚ-391/2766/2011 
ze dne 14.6.2011 

- usnesením NSS č.j. 1As 29/2013-40 ze dne 30.4.2013 se KS odmítá 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 9A 309/2011-44 ze dne 28.6.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o rozkladu ze dne 19.9.2011; řízení 
o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby po vydání rozhodnutí č.j. MK 16449/2012 OLP ze dne 
15.3.2012 

- žádost o informace ze dne 2.9.2011 
- žádost odmítnuta rozhodnutím č.j. MK 46454/2011 OPP ze dne 15.9.2011; rozklad ze dne 19.9.2011 
- NŘ –  9.640,- 

 
 usnesení MSP č.j. 10A 351/2011-28 ze dne 3.1.2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 55938/2011 OPP ze dne 7.11.2011, které bylo vydáno po 
zrušení rozhodnutí MK č.j. 3088/2005 ze dne 22.10.2008 rozsudkem MSP č.j. 5Ca 352/2008-129 ze dne 
18.11.2010 ve znění usnesení MSP č.j. 5Ca 352/2008-141 ze dne 25.1.2011; řízení o žalobě se zastavuje 
pro nesplnění poplatkové povinnosti 

- žádost o informace ze dne 14.11.2004 
- NŘ –  0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 10A 355/2011-25 ze dne 31.1.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti v řízení o stížnosti ze dne 12.8.2010 dle ust. § 16a odst. 1 
písm. b) InfZ proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti č.j. NPÚ-302/6378/2010 ze dne 9.8.2010; řízení o 
žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 5.8.2010 
- ve věci bylo původně vydáno rozhodnutí MK č.j. MK 18299/2010 OPP ze dne 6.9.2010, které bylo 

zrušeno rozsudkem MSP č.j. 3A 115/2010-34 ze dne 16.8.2011 
- NŘ –  0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 368/2011 
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- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 51640/2011 OPP ze dne 17.10.2011, kterým bylo 
zamítnuto odvolání ze dne 22.9.2011 a potvrzeno rozhodnutí NPÚ o odmítnutí žádosti č.j. NPÚ-
302/6455/2011 ze dne 5.9.2011 

- žádost o informace ze dne 24.8.2011 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 6A 384/2011 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 
- žádost o informace ze dne 25.2.2011 
- výzva k úhradě nákladů dle ust. § 17 odst. 1 InfZ č.j. MK 13572/2011 OPP ze dne 3.3.2011; stížnost ze 

dne 7.3.2011 proti výši úhrady dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) InfZ; výše úhrady potvrzena rozhodnutím 
ministra kultury č.j. MK 15596/2011 OLP ze dne 25.3.2011; přípisem č.j. MK 33287/2011 OPP ze dne 
24.6.2011 byla žadatelka vyrozuměna, že se žádost pro neuhrazení požadované úhrady odkládá 

- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 

 Městský soud v Praze, sp. zn. 6A 385/2011 
- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 
- žádost o informace ze dne 19.5.2011 
- výzva k úhradě nákladů dle ust. § 17 odst. 1 InfZ č.j. MK 28482/2011 OVSI ze dne 30.5.2011; stížnost 

ze dne 1.6.2011 proti výši úhrady dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) InfZ; výše úhrady potvrzena 
rozhodnutím ministra kultury č.j. MK 30699/2011 OLP ze dne 9.6.2011; přípisem č.j. MK 42046/2011 
OVSI  ze dne 17.8.2011 byla žadatelka vyrozuměna, že se žádost pro neuhrazení požadované úhrady 
odkládá 

- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 6A 386/2011 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, event. proti rozhodnutí MK č.j. MK 
63492/2011 OVVK ze dne 7.12.2011 

- žádost o informace ze dne 7.6.2011 
- výzva k úhradě nákladů dle ust. § 17 odst. 1 InfZ č.j. MK 31637/2011 OVVZ ze dne 15.6.2011; stížnost 

ze dne 21.6.2011 proti výši úhrady dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) InfZ; výše úhrady potvrzena 
rozhodnutím ministra kultury č.j. MK 33434/2011 OLP ze dne 14.7.201; přípisem č.j. MK 63492/2011 
OVVK ze dne 7.12.2011 byla žadatelka vyrozuměna, že se žádost pro neuhrazení požadované úhrady 
odkládá 

- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 

 Městský soud v Praze, sp. zn. 6A 387/2011 
- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, event. proti rozhodnutí MK č.j. MK 

27279/2011 OPP ze dne 20.6.2011, event. proti nezákonnému pokynu a donucení správního orgánu 
- žádost o informace ze dne 23.2.2011 
- výzva k úhradě nákladů dle ust. § 17 odst. 1 InfZ č.j. MK 13427/2011 OPP ze dne 2.3.2011; stížnost ze 

dne 7.3.2011 proti výši úhrady dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) InfZ; výše úhrady potvrzena rozhodnutím 
ministra kultury č.j. MK 15588/2011 OLP ze dne 25.3.2011; přípisem č.j. MK 27279/2011 OPP ze dne 
20.6.2011 byla žadatelka vyrozuměna, že se žádost pro neuhrazení požadované úhrady odkládá 

- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 
2012 

 
 usnesení MSP č.j. 11A 3/2012-69 ze dne 12.6.2011 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve věci řízení o rozkladu ze dne 21.10.2011 
proti rozhodnutí MK č.j. MK 53523/2011 OPP ze dne 17.10.2011 o odmítnutí žádosti; řízení se 
zastavuje pro zpětvzetí žaloby po vydání rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 16452/2012 OLP ze dne 
15.3.2012  
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- žádost o informace ze dne 29.9.2011 
- NŘ –  0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 8A 12/2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 65423/2011 OPP ze dne 20.12.2011, kterým bylo 
zamítnuto odvolání ze dne 25.11.2011 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/8561/2011 ze dne 21.11.2011 
o odmítnutí žádosti o informace 

- žádost o informace ze dne 8.11.2011 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 usnesení MSP č.j. 5A 15/2012-51 ze dne 7.1.2013 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 63406/2011 OPP ze dne 30.11.2011, kterým bylo 
zamítnuto odvolání ze dne 24.10.2011, event. proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/7670/2011 ze dne 
18.10.2011 o odmítnutí žádosti o informace; řízení se zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 11.10.2011 
- NŘ – 0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 15/2012 

- řízení o žalobě proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu 
- žádost o informace ze dne 21.11.2011 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 usnesení MSP č.j. 5A 16/2012-23 ze dne 17.2.2012 

- usnesení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se zastavuje pro nesplnění poplatkové povinnosti; 
žaloba žalovanému Ministerstvu kultury nebyla doručena 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 8A 17/2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 65425/2011 OPP ze dne 20.12.2011 o odvolání ze dne 
29.11.2011 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/8764/2011 ze dne 22.11.2011 o částečném odmítnutí 
žádosti o informace 

- žádost o informace ze dne 10.10.2011 
- žádost vyřízena přípisem NPÚ č.j. NPÚ-302/7648/2011 ze dne 18.10.2011; stížnost ze dne 21.10.2011 

dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; stížnosti bylo vyhověno rozhodnutím č.j. MK 58754/2011 OPP ze 
dne 10.11.2011; následně vydáno rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/8764/2011 ze dne 22.11.2011; odvolání 
ze dne 29.11.2011 

- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 

 Městský soud v Praze, sp. zn. 7A 29/2012 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 16449/2012 OLP ze dne 15.3.2012, kterým 

byl zamítnut rozklad ze dne 19.9.2011 proti rozhodnutí č.j. MK 46454/2011 OPP ze dne 15.9.2011 o 
odmítnutí žádosti o informace a rozklad ze dne 17.10.2011 proti opravnému usnesení č.j. MK 
47891/2011 OPP ze dne 30.9.2011 předchozího rozhodnutí 

- žádost o informace ze dne 2.9.2011 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 6A 51/2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informaci 
- žádost o informace ze dne 22.1.2012 
- stížnost ze dne 23.2.2012 dle ust. § 16a odst. 1 písm. b) InfZ; rozhodnutí č.j. MK 14175/2012 ze dne 

28.2.2012, který se žádost o informaci odmítá 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 usnesení MSP č.j. 5A 80/2012-37 ze dne7.1.2013 
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- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 13580/2012 OPP ze dne 6.3.2012; řízení o žalobě se 
zastavuje pro zpětvzetí žaloby 

- žádost o informace ze dne 3.1.2012 
- odpověď na žádost přípisem NPÚ č.j. NPÚ-302/631/2012 ze dne 11.1.2012; stížnost ze dne 14.1.2012 

dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; v rámci autoremedury vydal NPÚ rozhodnutí č.j. NPÚ-
302/631/2012 ze dne 18.1.2012, kterým se žádost o informace částečně odmítá; odvolání ze dne 
20.1.2012 

- NŘ – 0,- 
 

 rozsudek MSP č.j. 10A 85/2012-45 ze dne 7.11.2012 
- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK 
1) č.j. MK 16829/2012 OPP ze dne 19.3.2012 o odvolání ze dne 21.2.2012 a proti rozhodnutí NPÚ č.j. 

NPÚ-302/13756/2012 ze dne 21.2.2012, kterým se částečně odmítá žádost o informaci ze dne 7.2.2012 
2) č.j. MK 16659/2012 OPP ze dne 19.3.2012 o odvolání ze dne 29.2.2012 a proti rozhodnutí NPÚ č.j. 

NPÚ-302/16717/2012 ze dne 27.2.2012, kterým se částečně odmítá žádost o informaci ze dne 7.2.2012 
- rozhodnutí se vztahují k totožné žádosti; informace částečně poskytnuty přípisem č.j. NPÚ-

302/11032/2012 ze dne 8.2.2012 
- zrušují se obě žalobou napadená rozhodnutí MK a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení 
- usnesením NSS č.j. 1As 4/2013-62 ze dne 6.3.2013 se KS žalobkyně odmítá 
- NŘ – 0,-  

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 9A 87/2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o rozkladu ze dne 6.12.2012 proti 
rozhodnutí MK č.j. MK 19601/2012 OPP ze dne 4.4.2012, kterým se žádost o informace odmítá 

- žádost o informace ze dne 27.3.2012 
- žalobkyně vzala žalobu zpět po rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 85/2013 OLP ze dne 9.1.2013 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Rozsudek MSP č.j. 10A 90/2012-53 ze dne 11.10.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o rozkladu ze dne 29.3.2012 proti 
rozhodnutí MK č.j. MK 19500/2012, kterým se odmítá žádost o informace; žalovanému se ukládá 
povinnost, vydat rozhodnutí o rozkladu 

- žádost o informace ze dne 22.2.2012 
- NŘ – 0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 5A 94/2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o stížnosti  ze dne 16.3.2012 
- žádost o informace ze dne 28.2.2012; ze strany NPÚ vyřízena autoremedurou dne 19.3.2012 bez 

jednacího čísla. 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 9A 95/2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 17034/2012 OPP ze dne 30.3.2012, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 29.2.2012 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/13708/2012/2 ze dne 27.2.2012 o 
částečném odmítnutí žádosti o informace 

- žádost o informace ze dne 15.2.2012 
- částečné vyřízení žádosti přípisem NPÚ č.j. NPÚ-302/13708/2012 ze dne 27.2.2012 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 9A 96/2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 17035/2012 OPP ze dne 30.3.2012, kterým bylo zamítnuto 
odvolání ze dne 29.2.2012 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/14272/2012 ze dne 27.2.2012 

- žádost o informace ze dne 16.2.2012 
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- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 
 

 usnesení MSP č.j. 3A 96/2012-52 ze dne 4.12.2012 
- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení 
1) o rozkladu ze dne 23.7.2012 proti rozhodnutí MK č.j. MK 47198/2012 ze dne 13.7.2012, kterým byla 

odmítnuta žádost o informace ze dne 11.7.2012 
2) o rozkladu ze dne 26.7.2012 proti rozhodnutí MK č.j. MK 49024/2012 OPP ze dne 25.7.2012, kterým 

byla odmítnuta žádost o informace ze dne 17.7.2012 
- řízení o žalobě se zastavuje pro zpětvzetí žaloby v důsledku vydání rozhodnutí ministryně kultury č.j. 

MK 59720/2012 OLP ze dne 25.10.2012, jímž bylo rozhodnuto o rozkladu ze dne 23.7.2012, a č.j. MK 
66120/2012 OLP ze dne 25.10.2012, jímž bylo rozhodnuto o rozkladu ze dne 26.7.2012 

- usnesením NSS č.j. 1Ans 2/2013-65 ze dne 6.3.2013 se KS žalobkyně odmítá 
- NŘ – 0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 108/2012 

- řízení o žalobě proti rozhodnutí MK č.j. MK 44349/2012 OPP ze dne 4.7.2012, kterým se zamítá 
odvolání ze dne 23.5.2012 proti rozhodnutí NPÚ č.j. NPÚ-302/38449/2012 ze dne 21.5.2012 o 
odmítnutí žádosti o informace 

- žádost o informace ze dne 7.5.2012 
- rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno 

 
 usnesení MSP č.j. 6A 119/2012-43 ze dne 31.1.2013 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o rozkladu ze dne 11.7.2012 proti 
rozhodnutí MK č.j. MK 39500/2012 ze dne 4.7.2012 a ze dne 10.7.2012; řízení o žalobě se zastavuje pro 
zpětvzetí žaloby po vydání rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 66066/2012 OLP ze dne 25.10.2012 a 
č.j. MK 66076/2012 OLP ze dne 25.10.2012 

- žádost o informace ze dne 21.6.2012 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení MSP č.j. 8A 132/2012-33 ze dne 19.11.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o informaci; řízení o 
žalobě se zastavuje pro nesplnění poplatkové povinnosti 

- žádost o informaci ze dne 3.8.2012 
- usnesením NSS č.j. 1Ans 1/2013-29 ze dne 6.3.2013 se řízení o KS žalobkyně zastavuje 
- NŘ – 0,- 

 
 usnesení č.j. 9A 144/2012-34 ze dne 20.12.2012 

- řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o rozkladu ze dne 19.7.2012 proti 
rozhodnutí MK č.j. MK 482/2012 KBŘ ze dne 18.7.2012, kterým byla odmítnuta žádost o informace; 
řízení o žalobě zastaveno po vydání rozhodnutí ministryně kultury o rozkladu č.j. MK 55123/2012 OLP 
ze dne 6.9.2012 

- žádost o informace ze dne 10.7.2012 
- usnesením NSS č.j. 1As 10/2013-35 ze dne 30.4.2013 se KS žalobkyně odmítá 
- NŘ – 0,- 

 
 Městský soud v Praze, sp. zn. 9A 163/2012 

- žalovanému MK dosud nebyla doručena žaloba 
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Zveřejnění rozsudků a výdajů za soudní řízení ve smyslu ust. § 18 odst. 1 písm. c) InfZ 

 
 rozsudky vydané v r. 2004 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2004 

 
viz http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/V_ro_n__zpr_va_Ministerstva_kultury_za_rok_2004.doc 

 
 rozsudky vydané v r. 2005 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2005 

 
viz http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/mkcr_vz2005.doc 

 
 rozsudky vydané v r. 2006 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2006 

 
viz http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/mkcr_vz2006.doc 

 
 rozsudky vydané v r. 2007 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2007 

 
viz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2662 

 
 rozsudky vydané v r. 2008 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2008 

 
viz http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/mkcr_vz2008.doc  

 
 rozsudky vydané v r. 2009 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2009 

 
viz http://www.mkcr.cz/cz/ministerstvo/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-ministerstva-kultury-za-rok-
2009-64071/ 

 
 rozsudky vydané v r. 2010 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2010 

 
viz http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-MKCR-2010.pdf 
 

 rozsudky vydané v r. 2011 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2011 
 

viz http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ministerstva-kultury-za-rok-
2011.pdf 

 
 rozsudky vydané v r. 2012 viz výroční zprávu Ministerstva kultury za rok 2012 

 
viz http://www.mkcr.cz/cz/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zprava-k-zakonu-c--106-1999-sb--
-za-rok-2012--168960/ 
 
a http://www.mkcr.cz/assets/povinne-zverejnovane-informace/rozsudky---anonymizovane.doc 

 
 

Zveřejnění rozhodnutí NSS 

 
Pro rozhodnutí NSS viz www.nssoud.cz 
 
 

Seznam zkratek: 

 
MSP Městský soud v Praze 
NSS Nejvyšší správní soud 
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FNR fiktivní negativní rozhodnutí (dle dřívější právní úpravy vznikala po marném uplynutí lhůty 
k poskytnutí informace fikce vydání rozhodnutí o odmítnutí informace, resp. fikce vydání 
rozhodnutí o zamítnutí odvolání) 

NPÚ Národní památkový ústav 
InfZ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
KS  kasační stížnost 
MK Ministerstvo kultury 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


