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Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

Město Mikulov, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 00283347 (dále jen „povinný subjekt“) ve
věci žádosti ze dne 25. 5. 2022 pana

(dále jen „žádost o informace“), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Žádost o informace v části dle jejího bodu 4 se na základě § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

odmítá.

Odůvodnění:

Žádost o informace se odmítá v části dle jejího bodu 4 z důvodu, že požadovaná informace se neposkytuje.
Důvodem neposkytnutí informace dle bodu 4 žádosti o informace je, že požadovaná informace je předmětem
ochrany autorského práva, a povinný subjekt k němu disponuje užívacími právy pouze v rozsahu dle § 61 odst. 1
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětné autorské dílo povinný subjekt pořídil pro účel přípravy a realizace investičního záměru s názvem
„Mikulov, rekonstrukce chodníku a zastávky ul. Bezručova“ na základě smlouvy uzavřené akceptací objednávky
povinného subjektu č. OBJ2000175 ze dne 11. 8. 2020 ze strany korporace Projekce DS s.r.o., se sídlem
Hodonín, Na Výhoně 3223, PSČ 695 01 (dále jen „smlouva“). Z pohledu autorského zákona se tedy jedná o dílo
na objednávku.
Rozsah licence k předmětnému autorskému dílu nebyl smlouvou mezi povinným subjektem a autorem nijak
konkretizován. V případě díla na objednávku je tedy rozsah licence dán ustanovením § 61 odst. 1 autorského
zákona. Dle uvedeného zákonného ustanovení platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy,
není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční
smlouvy.

Užití autorského díla pořízením rozmnoženiny nad rámec účelu vyplývajícího ze smlouvy tj. pro účel, který
nesouvisí se zajišťováním přípravy či realizace předmětného investičního záměru, by tedy bylo užitím
autorského díla, ke kterému je povinný subjekt v daném případě oprávněn na základě licenční smlouvy. Taková
smlouva však mezi povinným subjektem a autorem předmětného autorského díla uzavřena nebyla. Pořízením
rozmnoženiny předmětného autorského díla požadované žadatelem by proto na straně povinného subjektu došlo
k porušení ochrany práv autora k předmětu práva autorského, protože v daném případě je autor držitelem
užívacího práva potřebného k pořízení rozmnoženiny předmětného autorského díla nad rámec účelu
vyplývajícího ze smlouvy mezi povinným subjektem a autorem. V takovém případě podle § 11 odst. 2 písm. c)
informačního zákona povinný subjekt požadovanou informaci neposkytuje.

Námitku žadatele poukazující na zveřejnění autorských děl v jiných případech na profilu zadavatele E-ZAK
Mikulov shledal povinný subjekt nedůvodnou pro způsob vyřízení žádosti o informace v části dle jejího bodu 4.
Povinný subjekt užívá autorská díla pořízená na objednávku zveřejněním na profilu zadavatele E-ZAK Mikulov
pro účel zajištění přípravy a realizace svého investičního záměru. Takové užití autorského díla povinným
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subjektem  je v mezích účelu, pro který bylo povinným subjektem pořízeno, a tedy i v mezích licence 
poskytované povinnému subjektu  ve smyslu § 61 odst. 1 autorského zákona. 
 
Z důvodů výše uvedených nemohl povinný subjekt vyhovět části žádosti o poskytnutí informací  týkající se 
informace, která je předmětem tohoto rozhodnutí. 
Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud povinný 
subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti. Z uvedeného důvodu povinný subjekt rozhodl,  jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 
 
Zbývající část žádosti o informace se vyřizuje samostatným sdělením. 
 
 
Poučení  
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
O odvolání rozhoduje  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno. 
Odvolání se podává u Města Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, písemně nebo ústně do protokolu. 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravem, 
 

Ing. Michal Kramář 
vedoucí odboru rozvoje 

a živnostenského podnikání 
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