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Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Obecná část 
 

 

a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku 

 

 Právo na informace je na ústavní úrovni v českém právním řádu zakotveno v čl. 17 

Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). V čl. 17 odst. 5 Listiny se uvádí, že 

podmínky pro realizaci práva na informace stanoví „prováděcí“ zákon; tím je mj. zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“ nebo „InfZ“). Ten v rámci českého 

právního řádu představuje obecný předpis pro poskytování informací, podle kterého je 

postupováno v případech, kdy zvláštní předpis nestanoví jinak. Zvláštní zákon může 

poskytování informací na určitém úseku upravovat komplexně, jako např. zákon č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebo v dílčích 

aspektech co do některého způsobu poskytování či druhu informací, např. pro poskytování 

archiválií, jak činí zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zpřístupňování knihovních dokumentů dle zákona 

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon), či poskytování statistických informací dle zákona 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů apod. (v takových 

případech je uplatnitelné základní pravidlo lex specialis derogat legi generali). 

 Předkládaný zákon, kterým je zákon o svobodném přístupu k informacím novelizován, 

je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, 

kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru 

(Public Sector Information Directive; dále též jako „Směrnice“). Původní znění směrnice 

2003/98/ES se do zákona o svobodném přístupu k informacím promítlo prostřednictvím 

novely provedené zákonem č. 61/2006 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím tak 

musí reagovat na přijaté změny předmětné evropské legislativy, která ukládá členským státům 

Evropské unie povinnost provést transpozici Směrnice s účinností od 18. července 2015.  

 Přestože jsou navrhované změny svým charakterem veskrze změny technické, měly by 

napomoci k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému 

použití (informace veřejného sektoru jsou dále využívány ke komerčnímu i nekomerčnímu 

použití ze strany subjektů stojících mimo veřejný sektor), a to především díky povinnosti 

zveřejňovat informace v otevřených a případně též ve strojově čitelných formátech, což 

umožní kvalitativní posun v možnostech využití zveřejňovaných informací.  

 Sám zákon o svobodném přístupu k informacím s pojmem „opakované použití 

informací“ nepracuje, neboť již při transpozici původní směrnice č. 2003/98/ES 

o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která byla do informačního zákona 

zapracována novelou provedenou zákonem č. 61/2006 Sb., bylo (i s ohledem na poměrně 

širokou definici opakovaného použití, kterou Směrnice zakotvuje) přistoupeno k modelu, kdy 

informační zákon spojí „běžný“ přístup k informacím, jako realizaci základního politického 

práva vyvěrajícího z čl. 17 Listiny základních práv a svobod, a přístup k informacím „pro 
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opakované použití“. V realitě zákona o svobodném přístupu k informacím totiž povinné 

subjekty nemají možnost zkoumat pohnutky žadatele o informace a jeho úmysly v tom, jak se 

získanou informací naloží (naráželo by to na ústavní mantinely politického práva na 

informace). V aplikační praxi je tak veskrze nemožné obě formy přístupu odlišit. S ohledem 

na ústavní rozměr práva na informace je též nutné nabídnout i „běžným“ žadatelům 

o informace stejný komfort jako žadatelům, kteří o informace žádají pro opakované použití ve 

smyslu Směrnice, a proto je třeba jednotný režim zachovat. Předkladatel tak v rámci 

předkládaného návrhu předmětnou filosofii transpozice původní směrnice, zvolenou v roce 

2006, respektuje a požadavky Směrnice na lepší přístup k informacím pro opakované použití 

konstruuje tak, aby byly využitelné i pro „běžné“ žadatele. 

Implementace požadavků Směrnice do právního rámce České republiky přispěje 

k možnosti využívat výhody otevřených dat v podnikatelské sféře, neziskovém sektoru 

i akademickém výzkumu za současného zkvalitnění veřejných služeb, neboť kromě 

požadavku na formáty zveřejňovaných a poskytovaných informací explicitně zavádí možné 

způsoby poskytování informací na základě žádosti. Kromě tradičních způsobů uvádí též 

způsob poskytnutí informace formou sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního 

systému a umožněním dálkového přístupu k informacím, které se v průběhu času mění, 

obnovují, doplňují nebo opakovaně vytvářejí, nebo jejich pravidelným předáváním jiným 

způsobem. Uvedené způsoby budou využitelné primárně pro žadatele, kteří požadují 

informace pro opakované použití ve smyslu Směrnice. Bude především na žadateli, aby 

požadavek na způsob poskytnutí informace specifikoval v žádosti (výčet způsobů uvedených 

v návrhu je demonstrativní) a povinný subjekt je v zásadě povinen požadavku vyhovět. 

Výjimku představuje situace, kdy žadatelem zvolený způsob není možný nebo by pro povinný 

subjekt představoval nepřiměřenou zátěž. V takovém případě vyhoví povinný subjekt žádosti 

tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem. 

 

 

b) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 

Usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165 schválila vláda Plán legislativních 

prací vlády na zbývající část roku 2014, ve kterém ve vztahu k předkládanému návrhu 

stanovila neprovádění RIA. Dle bodu 3.8 písm. d) Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 a usnesením 

vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 se RIA nezpracovává, pokud tak stanoví vláda v rámci Plánu 

legislativních prací vlády na příslušný kalendářní rok nebo jiným způsobem. 

S ohledem na výše uvedené nebyla RIA zpracovávána.  

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

relevantní jsou zejména čl. 10 a čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

 

 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána, její slučitelnost s právem Evropské unie 
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Poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy, případně dalšími 

veřejnoprávními entitami, není výslovným příkazem žádné mezinárodní smlouvy, jíž by byla 

Česká republika vázána. Ústavní soud nicméně pojímá příslušné mezinárodní smlouvy, které 

garantují právo na informace, šířeji a zahrnuje do něj i právo na získávání informací od státu 

a dalších veřejnoprávních subjektů (srov. nález ÚS I. ÚS 517/10: Jestliže je informace 

součástí (minimálně i) veřejné sféry, dopadá na ni základní právo na informace dle čl. 17 

Listiny a čl. 10 Úmluvy. Toto základní právo a jemu odpovídající povinnost orgánu veřejné 

moci je klíčovým prvkem vztahu mezi státem a jednotlivcem. Jeho smyslem je participace 

občanské společnosti na věcech veřejných, tzn. že informování veřejnosti se týká fungování 

veřejné moci jako takové; pomocí těchto informací ji může veřejnost kontrolovat.). 

Z mezinárodních smluv proto lze na prvním místě zmínit Evropskou úmluvu 

o ochraně lidských práv a základních svobod, publikovanou pod č. 209/1992 Sb. Ta v čl. 10 

garantuje svobodu projevu a právo získávat informace (1. Každý má právo na svobodu 

projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 

myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání 

státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým 

společnostem. 2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může 

podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon 

a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 

celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví 

nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo 

zachování autority a nestrannosti soudní moci.). S touto povinností je právní úprava zcela 

nepochybně souladná.  

Evropská úmluva dále v čl. 8 chrání právo na respektování rodinného a soukromého 

života (1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí 

a korespondence. 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, 

kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům 

a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.). Ani s touto 

úpravou (a její interpretací Evropským soudem pro lidská práva) není návrh v rozporu. 

Vzhledem k tomu, že navrhovaný zákon nemění nic na základních principech 

realizace práva na informace v České republice, toliko zákon o svobodném přístupu 

k informacím upravuje za účelem jeho efektivnější využitelnosti pro současnou společnost 

„informačního věku“, je třeba konstatovat, že navrhovaná úprava je zcela souladná 

s mezinárodním právem, kterým je Česká republika vázána. 

Navrhovaná úprava je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady 

č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném 

použití informací veřejného sektoru. Lhůta pro transpozici Směrnice je členským státům 

Evropské unie stanovena na 18. července 2015. Navrhovaná úprava je slučitelná s požadavky 

Směrnice. Podrobné zhodnocení souladu navrhovaných změn a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013 je obsaženo v rozdílové tabulce. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah a případné další dopady navrhované 

právní úpravy 
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Navrhované úpravy nepředpokládají žádné významné dopady na státní rozpočet ani na 

ostatní veřejné rozpočty, neboť transponovaná směrnice toliko upřesňuje pojmy a povinnosti 

plynoucí již ze směrnice č. 2003/98/ES, nezavádí však žádné nové povinnosti, k jejichž 

splnění by povinné subjekty musely vynakládat nové významnější prostředky.  

 

Nová právní úprava rovněž nepředpokládá negativní sociální dopady, dopady na 

životní prostředí ani dopady z hlediska zákazu diskriminace.  

 

Na podnikatelské prostředí České republiky se taktéž žádný negativní hospodářský 

a finanční dopad nepředpokládá. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady.  

Lze naopak předpokládat, že otevřenost veřejné správy a poskytování informací ve 

formátech, které umožní jednodušší zpracování a následné využití informací, bude mít 

pozitivní vliv na veřejnou kontrolu veřejné správy, což v důsledku bude vytvářet tlak na její 

kvalitnější a hospodárnější chod. Lze též očekávat pozitivní hospodářský dopad spočívající 

v intenzívnějším a efektivnějším využívání informací veřejného sektoru soukromou sférou. 

 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Vzhledem k tomu, že navrhovaný zákon nic nemění na standardech ochrany soukromí 

a osobních údajů v rámci současného platného znění zákona o svobodném přístupu 

k informacím, nevyvolává předkládaný materiál sám o sobě žádné dopady na ochranu 

soukromí či osobních údajů. 

 

g) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný zákon představuje převážně technickou 

novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, nevyvolává žádná korupční rizika. 

Naopak má přispět k účelnějšímu přístupu k informacím veřejného sektoru a umožnit jejich 

kvalitativně lepší zpracování a využití, čímž posílí úroveň veřejné kontroly činností veřejného 

sektoru, např. při nakládání s veřejným majetkem. Navrhovaný zákon tak posiluje právo na 

informace, čímž napomáhá k odhalování potenciálních korupčních praktik, či působí jako 

jeden ze způsobů prevence před korupčním jednáním. 
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Zvláštní část 
 

K čl. I 

 

K bodu 1 - § 1: 

 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu akcentující legislativní i institucionální 

vývoj práva Evropské unie v oblasti poskytování informací veřejného sektoru. Zmíněné 

směrnice představují základní sjednocující rámec práva Evropské unie v oblasti zveřejňování 

a poskytování informací. 

 

K bodu 2 - § 3: 

 

 V souladu se směrnicí se zavádí do ustanovení § 3 odst. 7 až 10 nové definice, 

konkrétně definice „strojově čitelného formátu“, definice „otevřeného formátu“, definice 

„otevřené formální normy“ a definice „metadat“ (Směrnice s pojmem „metadata“ pracuje, ale 

sama ho nedefinuje). Definice nejsou z čl. 2 odst. 6 až 8 Směrnice převzaty doslovně. Pro 

snadnější srozumitelnost byly nahrazeny či opsány výrazy jako „platforma“ nebo 

„interoperabilita“ ekvivalenty z českého jazyka. Zákon o svobodném přístupu k informacím 

v ustanovení § 3 odst. 4 InfZ pracuje s pojmem „počítačový program“, ovšem ve smyslu 

zvláštního druhu informace, která není informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Ustanovení, která obsahují nově vkládané definice, pojem „počítačový 

program“ nepoužívají (namísto toho používají termín „programové vybavení“), neboť 

v těchto ustanoveních se mluví o uživatelských nástrojích sloužících ke zpracování informací 

(byť zpravidla budou tyto nástroje „počítačovými programy“), nikoliv o těchto nástrojích jako 

o zvláštním druhu informací ve smyslu § 3 odst. 4 InfZ. Kvůli tomuto účelovému odlišení 

nebylo přistoupeno v těchto ustanoveních k použití pojmu „počítačový program“.  

 V aplikační praxi se zřejmě budou poskytované informace poskytovat v otevřených 

formátech jako TXT, PDF, RTF, RDF, XML, HTML/XHTML, JPEG nebo CSV, tedy 

formátech, které jsou žadateli přístupné (čitelné) za použití běžného programového vybavení 

počítače. Jedním z významných atributů otevřených dat je jejich strojová čitelnost, která 

umožňuje jejich další automatizované zpracování. Obecně jsou za formáty, které umožňují 

strojovou čitelnost, považovány formáty RDF, CSV, XML a částečně HTML (nikoliv PDF, 

TXT, RTF). 

 Zveřejněný formát informace i metadata k informaci se vztahující by měly co nejvíce 

splňovat formální otevřené normy. Tyto normy navrhovaná úprava definuje jako pravidla 

vydaná písemně, jež obsahují specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých 

programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat. Pravidlem 

jsou míněna pravidla obsažená v právním předpisu i pravidla v aktech, které povahu právních 

předpisů nemají. V případě právních předpisů půjde v praxi o právní předpisy prováděcí 

(nařízení vlády a vyhlášky správních úřadů). Dále se jedná o akty splňující požadavky na 

právní předpis, avšak vyhlašované jiným způsobem než s využitím Sbírky zákonů (příkladem 

může být národní standard pro elektronické systémy spisové služby vydávaný Ministerstvem 

vnitra na základě zmocnění obsaženého v § 70 odst. 2 zákona o archivnictví a spisové službě, 

který je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva vnitra). Pokud jde o jiné akty, typicky půjde 

zejména o technické normy, mezinárodní standardy jako např. RFC [pro různé formáty 
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datových souborů jako HTML, PDF nebo CSV - zkratka RFC vychází z anglického výrazu 

„request for comments“ (žádost o komentáře) a používá pro označení řady standardů a dalších 

dokumentů popisujících internetové protokoly, systémy apod.; RFC standardy jsou 

považovány spíše za doporučení než normy v tradičním smyslu, přesto se podle nich řídí 

drtivá většina internetu] nebo standardy ISO apod. V zásadě jde o to, aby informační systémy 

veřejné správy byly vytvářeny dle jednotných standardů, což jim umožní vzájemně 

komunikovat, resp. umožní i případným komerčním systémům bez přílišných bariér napojení 

na informační systémy veřejné správy pro získání požadovaných informací. Povinný subjekt 

tak v případě vytvoření např. databáze informací může vybudovat nad těmito informacemi 

uživatelské rozhraní, které umožní žadatelům přistoupit ke zveřejňovaným informacím, nebo 

svou databázi vybuduje v souladu s formálními otevřenými normami (standardy) tak, aby 

informační systém žadatelů měl možnost přístupu do systému povinného subjektu. Informační 

systémy povinných subjektů by tedy měly být budovány tak, aby rozhraní, jehož 

prostřednictvím je k informacím v informačním systému přistupováno, bylo standardizované 

dle formálních otevřených norem. 

 Navrhované ustanovení § 3 odst. 10 InfZ definuje pojem „metadata“ („data popisující 

souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času“).  

Pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím byla využita definice, která je již 

v českém právním řádu obsažena. Jedná se o definici použitou pro metadata v zákoně 

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, konkrétně v ustanovení § 2 písm. o). Předkladatel ctí požadavek na 

bezrozpornost právního řádu a princip, dle kterého by měl být obdobným pojmům přisuzován 

obdobný význam, a přistoupil tak k převzetí předmětné definice až na jedinou výjimku, kdy 

místo termínu dokument použil pro zákon o svobodném přístupu k informacím přiléhavější 

pojem informace. Dle zákona o archivnictví a spisové službě jsou veřejnoprávní původci 

(jejich výčet je obsažen v ustanovení § 3 odst. 1 předmětného zákona a do značné míry se 

překrývá s výčtem povinných subjektů dle zákona o svobodném přístupu k informacím) 

povinni vytvářet k digitálním dokumentům metadata. Zavedení totožné povinnosti ve vztahu 

k informacím dle zákona o svobodném přístupu k informacím dle ustanovení § 4a a § 4b by 

tak nemělo představovat pro povinné subjekty novou a neznámou činnost (která je navíc 

v případě zákona o svobodném přístupu k informacím vázána na situace, kdy vytvoření 

metadat nebude pro povinné subjekty představovat nepřiměřenou zátěž v případě poskytování 

informací na základě žádosti, resp. pokud to bude možné a vhodné v případě poskytování 

informací zveřejněním). 

 

K bodu 3 - § 4: 

  

Ustanovení § 4 odst. 1 je v zásadě totožné s aktuálně platným zněním § 4 odst. 1 

a zakotvuje základní způsoby poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím (pouze se vypuštěním slova „žadateli“ zjednodušuje formulace, protože 

následek spočívající v tom, že na základě žádosti dojde k poskytnutí informace žadateli, je 

zřejmý). 

 Navrhované ustanovení § 4 odst. 2 představuje transpozici článku 10 odst. 2 Směrnice 

(„Pokud subjekt veřejného sektoru opakovaně používá dokumenty jako výchozí materiál pro 

své komerční činnosti, které přesahují rámec jeho veřejných úkolů, použijí se pro poskytování 

dokumentů k těmto činnostem tytéž poplatky a ostatní podmínky jako pro jiné uživatele.“), 

který nebyl dostatečně transponován při novelizaci informačního zákona provedené zákonem 

č. 61/2006 Sb. Předmětné ustanovení je projevem zásady nediskriminace a rovného zacházení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9T8AJF1U)



 

 

12 

 

se všemi potenciálními žadateli o informace, neboť v případě, že bude žadatelem subjekt, 

který má dle ustanovení § 2 odst. 1 nebo 2 InfZ informační povinnost, bude mít rovné 

podmínky přístupu k těmto informacím jako ostatní žadatelé. Není jediného důvodu, proč by 

se na povinné subjekty mělo pohlížet jinak než na ostatní žadatele o informace. Předkladatel 

formuluje navrhované ustanovení obecně, neboť povinné subjekty, vůči nimž je žádost dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím směřována, nemají v podmínkách zákona 

o svobodném přístupu k informacím právo zkoumat, k čemu žadatel (včetně situace, kdy by 

byl žadatelem jiný povinný subjekt) informace využije (srov. obecnou část důvodové zprávy). 

Neprovedení ustanovení článku 10 odst. 2 Směrnice do národního práva bylo již předmětem 

kritiky ze strany Soudního dvora Evropské unie (srov. C-362/10 ze dne 27. října 2011 ve věci 

Komise vs. Polsko). 

Konzistentní judikatura Soudního dvora stanovuje požadavky obsahové správnosti 

implementace směrnic. Těmi jsou zejména jasnost a přesnost (srov. např. rozsudky C-58/89 

Komise proti Německu, C-102/08 SALIX nebo C-144/99 Komise proti Nizozemskému 

království). Posuzování uvedených kritérií Soudním dvorem je velmi přísné, proto není 

možné zaručit, že by postačil odkaz na legislativní kontext celého právního řádu České 

republiky, který je obecně budován na souladu s ústavním pořádkem obsahujícím požadavek 

rovného zacházení. Z tohoto důvodu je nutné pro řádnou implementaci Směrnice do zákona 

o svobodném přístupu k informacím explicitně zakotvit požadavek zákazu diskriminace ve 

smyslu čl. 10 odst. 2 Směrnice. 

 

K bodu 4 - § 4a a § 4b: 

 Navrhovaný bod představuje nově systematicky zařazené a doplněné povinnosti, které 

již obsahuje současné platné ustanovení § 4 odst. 2 až 5 zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Ustanovení § 4a bude obsahovat úpravu poskytování informací na žádost, co 

do formátu a jazyka informace (upravené ustanovení stávajícího § 4 odst. 3), nově 

demonstrativní výčet možných způsobů poskytování informace (ustanovení § 4a odst. 2) 

a možnost povinných subjektů poskytnout informace jiným způsobem, než požaduje žadatel, 

pokud žadatelem požadovaný způsob poskytnutí není možný nebo by pro povinný subjekt 

představoval nepřiměřenou zátěž (§ 4a odst. 3). Ustanovení § 4b pak představuje nově 

formulované ustanovení, které se vyskytuje v § 4 odst. 2 platného znění zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

Navrhované ustanovení § 4a odst. 1 v sobě obsahuje právní normy obsažené 

v současné době platných ustanoveních § 4 odst. 3, 4 a 5 zákona o svobodném přístupu 

k informacím doplněných o Směrnicí předpokládanou povinnost poskytovat též metadata 

k poskytované informaci se vztahující, pokud jejich vytvoření nepředstavuje pro povinný 

subjekt nepřiměřenou zátěž. Uvedené ustanovení představuje pravidla pro formát a jazyk 

informací poskytovaných na základě žádosti a předkladatel přistoupil ke sloučení a doplnění 

výše zmíněných v současné době platných ustanovení z hlediska srozumitelnější systematiky 

celého bloku ustanovení § 4, § 4a a § 4b.  

Předkladatel zachoval v návrhu ustanovení § 4a odst. 1 neurčitý právní pojem 

„nepřiměřená zátěž“, který byl v zákoně o svobodném přístupu k informacím použit již při 

transpozici původního znění Směrnice, která používala (a stále používá) v tomto kontextu 

sousloví „nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace“. Předkladatel z hlediska 

výkladové kontinuity ponechal v návrhu předmětného ustanovení stávající pojem 
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„nepřiměřená zátěž“, který je však pochopitelně třeba vykládat za pomoci sousloví užitého ve 

Směrnici (v zásadě tedy synonymicky) a s ohledem na realitu každého povinného subjektu. 

Navrhované ustanovení § 4a odst. 1 tedy v zásadě předpokládá, že povinné subjekty 

poskytnou informaci ve formátu a jazyku v souladu se žádostí a metadata k informaci se 

vztahující, pokud zákon nestanovení jinak (tedy pokud zákon o svobodném přístupu 

k informacím nebo zvláštní zákon poskytnutí informace umožňuje). V případech, kdy by 

požadavek žadatele představoval s ohledem na realitu povinného subjektu nepřiměřenou zátěž 

či by nepřiměřenou zátěž představovalo vytvoření metadat, poskytne povinný subjekt 

informaci ve formátu a jazyce, ve kterém byla informace vytvořena, případně ji neopatří 

metadaty. 

Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku 

a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt 

nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví; v opačném případě může povinný subjekt poskytnout 

v souladu s tímto zákonem (tzn. po vyloučení všech informací, o nichž to stanoví zákon 

o svobodném přístupu k informacím) celek, v němž je požadovaná informace obsažena. 

Z výše řečeného i z logiky věci lze vyvodit, že postup, podle kterého se poskytne místo 

požadované informace celek, v němž je informace obsažena, by měl povinný subjekt použít 

jen tehdy, pokud pro něj bude znamenat menší zátěž než požadované vynětí informace. 

Zatímco se návrh ustanovení § 4a odst. 1 zabývá otázkou formátu a jazyku (a metadat) 

informace poskytované na základě žádosti, návrh ustanovení § 4a odst. 2 zákona 

o svobodném přístupu k informacím představuje explicitní zakotvení způsobů poskytování 

vyžádaných informací, a to zejména s ohledem na možnost poskytovat informace i některými 

„speciálními“ způsoby vedoucími k efektivnějšímu poskytování informací zejména 

žadatelům, kteří je budou využívat pro opakované použití ve smyslu Směrnice (zejména 

komerčně, byť to nemusí být výlučné). Kromě standardních způsobů poskytování informací, 

které se vyskytují v praxi často jako sdělení informace v elektronické nebo listinné podobě, 

poskytnutí kopie dokumentu obsahujícího požadované informace, poskytnutí datového 

souboru obsahujícího požadované informace nebo nahlédnutí do dokumentu obsahujícího 

požadované informace*), navrhované ustanovení v demonstrativním výčtu zmiňuje jako 

způsob poskytnutí informace též sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního systému 

a umožnění dálkového přístupu k informacím, které se v průběhu času mění, obnovují, 

doplňují nebo opakovaně vytvářejí, nebo jejich pravidelným předáváním jiným způsobem, 

což může být výhodné jak pro žadatele, tak pro povinné subjekty, a to zejména tehdy, kdy by 

žadatel musel pro v čase se obměňující informace podávat neustále nové žádosti o informace 

(a povinný subjekt by je musel neustále administrovat a opakovaně vyřizovat). Způsob 

poskytnutí musí samozřejmě umožnit náležitou ochranu informací, které není možné dle 

zákona poskytnout. 

Výčet způsobů není taxativní („zejména“) a žadatel může požádat i o jiný způsob 

poskytnutí informace. V zásadě platí pravidlo, že žadatelem zvolený způsob poskytnutí musí 

být ze strany povinných subjektů respektován. Ustanovení navrhovaného § 4a odst. 3 z tohoto 

                                                           
*) Návrh v žádném případě nevede k rozporu s dosavadní judikaturou týkající se vztahu právní úpravy nahlížení 

do spisů (správních, daňových, trestních apod.) a zákona o svobodném přístupu k informacím. I nadále platí, že 

žádá-li žadatel v podané žádosti o nahlédnutí do spisu (případně o kopii celého spisu), zákon o svobodném 

přístupu se neužije a při vyřizování žádosti se postupuje plně v režimu zvláštního právního předpisu (§ 2 odst. 3 

InfZ). Požádá-li však o konkrétní informaci ze spisu (údaj či kopii dokumentu), je žádost vyřizována podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím. To bude platit i v případě, že bude žádat o nahlédnutí do 

konkrétního dokumentu ze spisu a nikoli o nahlédnutí do celého spisu. 
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principu zakotvuje výjimku tím, že stanoví zákonné podmínky, které musí být naplněny, aby 

povinné subjekty nebyly povinny žadatelem zvolený způsob respektovat. Tyto zákonné 

důvody jsou navázány na technickou možnost požadovaný způsob poskytnutí vůbec provést, 

případně na skutečnost, že technicky je sice možné požadovaný způsob provést, ale v realitě 

povinného subjektu by to představovalo nepřiměřenou zátěž.  

I v takovém případě je však povinný subjekt povinen požadovanou informaci 

poskytnout způsobem, který umožní žadateli její účinné využití (tedy způsobem, který nesníží 

informační hodnotu informace). Vzhledem k textaci ustanovení § 16a odst. 1 InfZ bude mít 

žadatel možnost stížnosti proti postupu povinného subjektu, neboť z pohledu žadatele se 

nerespektování jím preferovaného způsobu poskytnutí může jevit tak, že mu informace nebyla 

vůbec poskytnuta v zákonné lhůtě. Nadřízený orgán pak přezkoumá, zda byly podmínky pro 

to, aby povinný subjekt nerespektoval žadatelem zvolený způsob poskytnutí, a v případě 

kladné odpovědi zhodnotí, zda byla informace poskytnuta způsobem, který umožňuje žadateli 

její účinné využití (obdobně bude moci žadatel brojit proti postupu povinného subjektu 

i v případech, kdy povinný subjekt neposkytne informaci v souladu s žadatelovým 

požadavkem na formát a jazyk informace, či neposkytne metadata k informaci se vztahující 

dle ustanovení § 4a odst. 1 InfZ). 

Návrh ustanovení § 4b InfZ regulující poskytování informací zveřejněním představuje 

úpravu platného § 4 odst. 2 InfZ a provádí jedno ze základních ideových východisek 

transponované Směrnice. Směrnice byla směrnicí č. 2013/37/EU pozměněna tak, aby jasně 

stanovila, že členské státy musí umožnit opakované použití všech dokumentů, pokud přístup 

k nim není omezen nebo vyloučen podle vnitrostátních pravidel nebo se na ně nevztahují jiné 

výjimky stanovené v transponované Směrnici. Opakované použití dokumentů je efektivně 

možné toliko za předpokladu, že informace, které zveřejňuje veřejný sektor, jsou jednoduše 

zpracovatelné a použitelné pro další potřeby. Navrhovaná změna ustanovení § 4 odst. 2 InfZ 

(v podobě navrhovaného ustanovení § 4b InfZ) se výše uvedený předpoklad snaží zajistit 

podmínkou spočívající v povinnosti zveřejnit informaci v otevřeném formátu (formát 

souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je 

zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo opakované použití 

dokumentů; např. TXT, PDF, RTF, RDF, XML, HTML/XHTML, JPEG nebo CSV), 

a případně též ve formátu strojově čitelném umožňujícím další automatizované zpracování 

informací (ne každý otevřený formát je formátem strojově čitelným; např. formát PDF není 

vhodný pro následné strojové zpracování, neboť není určen pro jednotný strukturovaný zápis 

dat, srov. důvodovou zprávu k bodu 2), pokud je to s ohledem na způsob zaznamenání 

informace možné. Povinné subjekty tak mají povinnost zajistit, že při zveřejnění informace 

v elektronické podobě musí být jeden z použitých formátů otevřený a, je-li to možné, též 

strojově čitelný. Zveřejněný formát informace i metadata k informaci se vztahující by měly co 

nejvíce splňovat formální otevřené normy (srov. důvodovou zprávu k bodu 2). 

 Navrhované ustanovení je obecným legislativním základem pro rozvoj publikace 

otevřených dat veřejnou správou. Množství a kvalita takto produkovaných dat budou odvislé 

od právní úpravy obsažené ve zvláštních právních předpisech, případně od dobrovolné 

aktivity jednotlivých povinných subjektů (již dnes je možné zveřejňovat dobrovolně 

informace nad rámec zákonných povinností plynoucích ze zákona o svobodném přístupu 

k informacím, srov. ustanovení § 5 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím – nově 

však i tyto dobrovolně zveřejňované informace budou muset být zveřejňovány dle pravidel 

navrhovaného ustanovení). 
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K bodu 5 - § 5 odst. 3: 

 Navrhovaná změna ustanovení § 5 odst. 3 InfZ, které zakotvuje povinnost zveřejnit 

informaci poskytnutou na základě žádosti v zákonem stanovené lhůtě též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, je způsobena navrhovaným ustanovením § 4a odst. 2 InfZ, 

které zavádí demonstrativní výčet způsobů poskytování informací vyžádaných žadateli. 

Pokud bude požadovaná informace poskytnuta na základě žádosti žadatele např. sdílením dat 

prostřednictvím rozhraní informačního systému, nastala by situace, kdy žadatel skrze sdělený 

přístup získal možnost přístupu k celému obsahu věcně specifikované databáze. Pokud by 

nebylo ustanovení upraveno ve smyslu navrženého novelizačního bodu, nabízel by se dvojí 

výklad. Buď by musel povinný subjekt zveřejnit způsobem dle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ 

poskytnutá přístupová hesla, což však evidentně není informace, o kterou žadatel žádal (neboť 

to je jen prostředek k přístupu k požadovaným informacím), nebo celou databázi, neboť 

sdělením přístupu byly de facto poskytnuty veškeré informace, které daný informační systém 

obsahuje. Předkladatel má za to, že v takovýchto specifických situacích [např. právě 

poskytnutím informací dle navrhovaného ustanovení § 4a odst. 2 písm. e) a f) InfZ] nemusí 

být vhodné aplikovat ustanovení § 5 odst. 3 InfZ. Proto předkladatel navrhuje příslušnou 

změnu předmětného ustanovení, která však musí být vykládána restriktivně. Ve většině 

případů, kdy jsou žadateli poskytnuty informace „klasickou“ cestou, nebude představovat 

aplikace § 5 odst. 3 InfZ žádné potíže.  

K bodům 6 až 8 - § 6 odst. 1 a 2  

 

Ustanovení § 6 InfZ zakotvuje institut odkazu na zveřejněnou informaci, jenž 

povinnému subjektu umožňuje zjednodušené vyřízení žádosti tím, že žadatele namísto 

přímého poskytnutí informace odkáže na místo, kde je informace zveřejněna. Podle dnes 

platného znění zákona však mohou žadatelé trvat na přímém poskytnutí informace, takže 

výhoda odkazu se tímto způsobem prakticky vylučuje a povinné subjekty nejsou motivovány 

k proaktivnímu zveřejňování informací (uplatnění tohoto požadavku ze strany žadatele se děje 

formou podání žádosti podle § 13 InfZ). Proto se v § 6 odst. 1 konkretizuje způsob odkazu na 

zveřejněnou informaci uvedením odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

To v praxi znamená, že povinný subjekt „zkopíruje“ v příslušném vyhledávači hypertextový 

odkaz na internetovou stránku, kde je informace zveřejněna, a ten žadateli sdělí, nebo slovně 

popíše cestu k informaci (např. informace se nachází na internetové stránce obce XY, jejíž 

adresa je www.obecXY.cz, v sekci „Zasedání zastupitelstva“, podsekci „Zápisy ze zasedání“). 

Z hlediska řádného vyřízení žádosti odkazem je nutné, aby se informace pod uvedeným 

odkazem nacházela v době odeslání uvedeného odkazu žadateli povinným subjektem. 

Povinný subjekt není povinen zaručovat, že odkaz bude aktuální setrvale. Pokud by však 

povinný subjekt věděl, že odkaz, kterým žádost vyřizuje, nebude z hlediska předmětu žádosti 

aktuální v řádu např. hodin či několika dnů, bude vhodné na to žadatele v doprovodné 

informaci upozornit, případně doplnit, pod jakým odkazem bude informace uveřejněna po 

provedení změny (princip dobré správy). 

Protože ne všichni žadatelé disponují příslušnou technikou (zákon nevylučuje 

podávání žádostí v listinné podobě), zachovává se v odstavci druhém možnost požadovat 

přímé poskytnutí informace. Tato možnost je nicméně s ohledem na ochranu povinných 

subjektů proti potenciálnímu zneužívání práva na informace oslabena tím, že byla-li žádost 

podána elektronicky (za elektronickou žádost je nutné považovat písemnou žádost podanou 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, tedy zjednodušeně řečeno 

žádost podanou e-mailem, tak žádost podanou prostřednictvím systému datových schránek), 
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nebude možné trvat na přímém poskytnutí informace (resp. povinný subjekt nebude povinen 

v takovém případě poskytnout informaci přímo). Zákon zde (v navrhovaném § 6 odst. 2) 

vychází z tzv. presumpce internetové gramotnosti – byla-li žádost podána způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, lze předpokládat, že žadatel si bude schopný tímto způsobem 

odkazovanou informaci též vyhledat (na základě přesného odkazu získaného od povinného 

subjektu). Uvedené ustanovení však nevylučuje, aby povinný subjekt informaci přímo 

poskytl, jen to za splnění uvedených podmínek není jeho zákonnou povinností. 

Proti oprávněnosti odkazu na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 InfZ se bude 

žadatel moci bránit stížností podle § 16a odst. 1 písm. a) InfZ. Pokud by žadatel požádal 

o přímé poskytnutí informací a povinný subjekt by tomuto požadavku v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 2 InfZ nevyhověl, bude povinný subjekt procesně vyřizovat tento 

požadavek rozhodnutím o odmítnutí žádosti o informace podle ustanovení § 15 odst. 1 ve 

spojení s ustanovením § 6 odst. 2 část věty za středníkem InfZ, neboť se materiálně jedná 

o nevyhovění „nové“ žádosti o informace (ze zákonem aprobovaného důvodu) [uplatněním 

požadavku na přímé poskytnutí informace počíná plynout nová lhůta pro vyřízení žádosti]. 

Žadatel bude moci brojit proti tomuto odmítavému rozhodnutí odvoláním. 

K bodům 9 a 11 - § 11 odst. 2 písm. b) a d): 

V novelizačním bodu 9 se jedná o legislativně-technickou změnu související s tím, že 

spojku „nebo“ je třeba umístit mezi poslední dvě položky ve výčtu. Změna v novelizačním 

bodu 11 vyplývá z poznatků uplatněných Českou národní bankou. Podle článku 98 Ústavy 

ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem činnosti ČNB péče o cenovou 

stabilitu. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému 

v ČR. V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a 

mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad 

finančním trhem a vytváří makroobezřetnostní politiku tím, že identifikuje rizika ohrožení 

stability finančního systému a přispívá k jeho odolnosti. Pro výkon této působnosti disponuje 

Česká národní banka informacemi, jejichž zpřístupnění by mohlo nepřijatelně ovlivňovat 

činnost jiných subjektů působících na finančním trhu, resp. stabilitu finančního systému jako 

takového a ohrožovat tak plnění zákonných úkolů ČNB (k nimž však svojí činností, resp. 

informacemi mohou přispívat i jiné povinné subjekty či příslušné zahraniční orgány a osoby).   

  

Některé z těchto informací by bylo možné z hlediska jejich ochrany podřadit již dnes 

pod některé z důvodů § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím (zejména ochranu 

informací získaných při výkonu dohledu nad finančním trhem na základě zvláštního právního 

předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti) nebo ochranu zaručovanou 

jinými zákony (zejména ochrana bankovního tajemství podle § 49 zákona o České národní 

bance a § 38 zákona o bankách). 

  

Mnohem méně jednoznačně vyznívá situace v otázce poskytování informací týkajících 

se péče o stabilitu finančního systému, obsažených částečně též ve vnitřních předpisech České 

národní banky (upravujících podrobnosti ohledně výkonu jejich činností, jako jsou provádění 

měnověpolitických operací, péče o řádné fungování finančního trhu, nakládání s devizovými 

rezervami, zabezpečování peněžního oběhu, včetně organizace přepravy a zpracování peněz, 

nebo též provádění dohledu nad finančním trhem). Poskytnutí těchto informací by mohlo mít 

negativní dopad na stabilitu finančního systému a Česká národní banka by tak jejich 

poskytnutím fakticky porušila své povinnosti stanovené jí v § 2 zákona o České národní 

bance, resp. v dalších předpisech upravujících výkon její působnosti. V novelizačním bodě 11 
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se proto stanovuje specifický důvod pro neposkytnutí informace, jímž je okolnost, že jde 

o informaci, která se týká stability finančního systému. 

 

K bodům 10 a 12 - § 11 odst. 2 písm. c) a odst. 5: 

 

 Jedná se o legislativně technické sladění výše zmíněných ustanovení, kdy legislativní 

zkratka „právo autorské“ byla zavedena až u druhého výskytu pojmu (u ustanovení § 11 

odst. 5 InfZ), ačkoliv se uvedené slovní spojení vyskytuje v textu předmětného ustanovení již 

v odstavci druhém [není legitimního důvodu, aby důvod odmítnutí žádosti dle ustanovení § 11 

odst. 2 písm. c) InfZ byl vázán toliko na ochranu práva autorského a nikoliv na ochranu práv 

souvisejících s právem autorským]. Navrhovaným novelizačním bodem je tento stav 

napraven. 

K bodům 13 a 14 - § 11 odst. 5 písm. c) a d): 

 Stávající ustanovení § 11 odst. 5 písm. c) a e) InfZ je v podstatě doslovným 

převedením původního znění Směrnice [článek 1 odst. 2 písm. e) a f) Směrnice]. Současné 

znění je výsledkem novely zákona o svobodném přístupu k informacím provedené zákonem 

č. 61/2006 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v souladu s původním zněním 

Směrnice upravuje poskytování i těch informací, které jsou předmětem duševního vlastnictví 

povinného subjektu, ale vznikly v rámci výkonu působnosti povinného subjektu. Z tohoto 

důvodu, je-li informace předmětem duševního vlastnictví a povinný subjekt vykonává 

majetková práva vyplývající z tohoto duševního vlastnictví, jsou tyto informace poskytovány 

za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy chránícími duševní 

vlastnictví. Původní znění Směrnice vyjímalo z poskytování všechny informace, které měly 

k dispozici veřejnoprávní vysílací instituce, dále vzdělávací, výzkumné a kulturní instituce, 

pokud jsou předmětem duševního vlastnictví. 

Novelizací Směrnice však byla dotčena mimo jiné ustanovení článku 1 odst. 2 písm. e) 

a f) a touto změnou došlo k rozšíření působnosti Směrnice na tři druhy kulturních institucí, 

a to knihovny, muzea (a galerie) a archivy. Směrnice předmětnou skutečnost odůvodňuje tak, 

že sbírky těchto kulturních institucí jsou a čím dál častěji budou cenným materiálem pro 

opakované použití v mnoha produktech, jako jsou mobilní aplikace (samotnou digitalizaci 

kulturního dědictví však Směrnice neřeší).  

Uvedenou změnu je tak nutné promítnout do ustanovení § 11 odst. 5 InfZ. Vzhledem 

k začlenění knihoven pod režim Směrnice dochází ke zrušení dosavadního znění ustanovení 

§ 11 odst. 5 písm. c) InfZ (bod 13), neboť jeho zachování by bylo v rozporu se Směrnicí. 

Nově je pak navrhováno znění ustanovení § 11 odst. 5 písm. d) InfZ [dosavadní písm. e)]. 

Povinné subjekty zde vyjmenované, tedy knihovny poskytující veřejné knihovnické 

a informační služby (včetně univerzitních), muzea a galerie poskytující standardizované 

veřejné služby, budou nově povinny bez dalšího poskytnout i informace, jež jsou předmětem 

práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, pokud práva ochrany k těmto 

informacím jsou v držení těchto povinných subjektů. V případě, že tyto povinné subjekty 

nejsou držiteli uvedených práv, ale držitelem je třetí osoba, budou se takové informace 

poskytovat s ohledem na pravidla dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) InfZ.  

Ustanovení nově zařazuje poznámku pod čarou obsahující odkaz na relevantní právní 

úpravu vztahující se k muzeím a galeriím. Ve vztahu ke knihovnám je pak využita poznámka 

pod čarou č. 2a. 
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Předkladatel nezahrnul do výčtu výjimek z výjimky dle navrhovaného ustanovení § 11 

odst. 5 písm. d) InfZ archivy. Informace, které by spadaly pod navrhované ustanovení a jsou 

v držení archivů, jsou v realitě archivů označovány jako archiválie, jejichž poskytování je 

upraveno v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů (srov. ustanovení § 34 až 41 předmětného zákona). 

K bodu 15 - § 14a odst. 1: 

 Navrhovaná změna textace předmětného ustanovení je vynucena navrhovanou změnou 

ustanovení § 11 odst. 5 InfZ. Smyslem ustanovení § 14a odst. 1 je, že pokud povinné subjekty 

vykonávají majetková práva k informacím, které jsou předmětem práva autorského, poskytují 

se tyto informace na základě licenčních nebo podlicenčních smluv podle zvláštního právního 

předpisu, což se ovšem neuplatní pro povinné subjekty, které jsou z povinnosti poskytovat 

tento druh informací vyňaty (dle ustanovení § 11 odst. 5 InfZ). Tato výjimka je však 

formulována odkazem na uvedení povinného subjektu v ustanovení § 11 odst. 5 InfZ. 

Navrhované znění změny ustanovení § 11 odst. 5 InfZ však do textu předmětného ustanovení 

zahrnuje i povinné subjekty, na které se výjimka neuplatní (knihovny, muzea a galerie). 

Jazykově vzato tak jsou v ustanovení § 11 odst. 5 „uvedeny“ i povinné subjekty, na něž se 

možnost odmítnout poskytnutí předmětných informací neuplatní. Je tak třeba textaci 

v ustanovení § 14a odst. 1 InfZ upravit tak, aby smysl ustanovení zůstal zachován 

a nedocházelo k interpretačním potížím. 

K bodu 16 - § 14a odst. 4: 

 Navrhovaná regulace v souladu se Směrnicí reaguje na úpravu poskytnutí výhradních 

práv k digitalizaci kulturních zdrojů, což je jeden z rozšířených procesů probíhajících 

v posledních letech. Digitalizace je důležitým prostředkem k zajištění co nejširšího přístupu 

společnosti ke kulturnímu dědictví a jeho opětovnému využití ke vzdělávání, práci 

a naplňování volného času. Skýtá též značný ekonomický potenciál s ohledem na využití 

digitalizovaných zdrojů ve světě digitálních služeb a produktů. Digitalizace kulturních zdrojů 

probíhá často na základě spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za použití 

udělování výhradních práv. 

 Navrhovaná změna ustanovení § 14a InfZ je reakcí na nový článek 11 odst. 2a 

Směrnice, k němuž je v preambuli Směrnice uvedeno následující: „Pokud se výhradní právo 

týká digitalizace kulturních zdrojů, může být zapotřebí, aby trvalo určitou dobu, aby měl 

soukromý partner možnost získat svou investici zpět. Tato doba by však měla být omezená 

a co nejkratší, aby byla dodržena zásada, že veřejně přístupný materiál by měl zůstat veřejně 

přístupný, jakmile je digitalizován. Trvání výhradního práva digitalizovat kulturní zdroje by 

obecně nemělo překročit deset let. Jakékoliv trvání výhradního práva po dobu více než deset 

let by mělo být předmětem přezkoumání s přihlédnutím k technickým, finančním a správním 

změnám v daném prostředí od doby, kdy byla daná dohoda uzavřena. Kromě toho by mělo 

jakékoli partnerství veřejného a soukromého sektoru pro účely digitalizace kulturních zdrojů 

udělit partnerské kulturní instituci plná práva ve vztahu k využívání digitalizovaných 

kulturních zdrojů po skončení platnosti dohody.“. V případě digitalizace kulturních zdrojů je 

Směrnicí aprobován veřejný zájem na této činnosti spočívající v zachování kulturních zdrojů 

pro budoucí generace. Směrnice stanoví, že obecně by výhradní licence na digitalizaci 

kulturního zdroje neměla přesáhnout 10 let, ovšem zároveň připouští, že může být poskytnuta 

na dobu delší (aniž by specifikovala nějaké podmínky pro umožnění udělit výhradní licenci 

déle trvající), pak je však nutné přezkoumávání v intervalech dle Směrnice.  
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Návrh z toho vychází a Směrnicí uvedenou desetiletou hranici doby trvání výhradního 

práva k digitalizaci kulturního zdroje stanovuje implicitně v rámci určení intervalů pro 

přezkoumávání doby trvání výhradní licence, což přebírá ze Směrnice. Návrh zakotvuje i 

Směrnicí předpokládané právo povinného subjektu na bezplatné poskytnutí kopie digitální 

reprodukce kulturního zdroje, kterou bude možné po skončení trvání výhradní licence 

poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 Navrhované ustanovení hovoří o kulturních zdrojích, aniž by mělo ambici takovéto 

kulturní zdroje definovat. Pojem kulturní zdroj není legálně definován ani v žádném jiném 

právním předpise. Důvodem je široká paleta možných zdrojů, které je možno označit za zdroj 

kulturní. Vůbec samotný pojem kultura je jen obtížně uchopitelný a v čase proměnlivý, tudíž 

jakákoli definice pojmu kulturní zdroj by nemohla být vyčerpávající. Zakotvení definice 

obecné by bylo zase vágní a hrozící výkladovou restrikcí v aplikační praxi. Definovat pojem 

„kulturní zdroj“ tak není pro aplikaci daného ustanovení nezbytné a podřazení zdrojů 

naplňujících svým obsahem koncept zdroje kulturního je ponecháno na citu zákon 

aplikujících subjektů vycházejících z obecného pojetí, co lze považovat za předměty vzniklé 

při činnostech podřaditelných pod kulturu. 

K bodu 17 - § 15 odst. 2: 

 Navrhovaná úprava je provedením výslovného požadavku čl. 4 odst. 3 in fine 

Směrnice, který z povinnosti odkazovat na držitele autorských práv v případě odmítnutí 

žádosti vyjímá knihovny, včetně univerzitních, muzea a archivy. Předkladatel uvedenou 

výjimku do předmětného ustanovení zapracoval za použití formulace dle ustanovení § 11 

odst. 5 písm. d) InfZ (jednotnost pojmosloví). Předkladatel nezahrnul do výčtu výjimek dle 

předmětného ustanovení v navrhovaném znění archivy. Informace, které by spadaly pod 

navrhované ustanovení a jsou v držení archivů, jsou v realitě archivů označovány jako 

archiválie, jejichž poskytování je upraveno v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů (srov. ustanovení § 34 až 41 předmětného zákona). 

K bodu 18 - § 17 odst. 3: 

 Dle čl. 4 odst. 4 Směrnice stanovuje povinnost každé rozhodnutí o opakovaném 

použití dokumentů (v realitě zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodnutí, kterým 

je žádost vyřízena) opatřit odkazem na prostředky, které může žadatel využít ke zjednání 

nápravy. V případě, kdy je žádost odmítána rozhodnutím o odmítnutí dle ustanovení § 15 

odst. 1 InfZ, jde o správní rozhodnutí, jehož obligatorní součástí poučení o možnosti se proti 

rozhodnutí odvolat je [srov. ustanovení § 20 odst. 4 písm. a) InfZ ve spojení s ustanovením 

§ 68 odst. 1 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů]. 

Poskytnutí informace nemá předepsanou procesní formu, děje se prostým sdělením 

s připojenou požadovanou informací a předkladateli se nejeví jako účelné tento postup 

formalizovat zavedením povinnosti uvádět poučení o možnosti podat stížnost [v úvahu 

přichází toliko stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) a c) InfZ]. 

 Výzva k zaplacení úhrady nákladů dle ustanovení § 17 odst. 3 InfZ již představuje 

určitou formální překážku realizace práva na informace (jedná se v podstatě o oznámení 

o podmíněném odložení žádosti v případě neuhrazení stanovené úhrady, jejíž výše musí být 

ve výzvě jednoznačně odůvodněna). V souladu s požadavkem Směrnice je dle názoru 

předkladatele účelné, aby byl zakotven požadavek na určitou vyšší míru formálnosti 

předmětné výzvy spočívající v řádném poučení žadatele, jak se může proti výši úhrady bránit. 
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K čl. II 

 Přechodné ustanovení určuje, dle jaké právní úpravy obsažené v zákoně o svobodném 

přístupu k informacím se vyřídí žádosti o poskytnutí informace s ohledem na čas jejich 

podání.  

 Dále se stanoví, že povinnost zveřejňovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona, se nevztahuje na informace, 

k jejichž zveřejnění došlo před nabytím účinnosti navrhovaného zákona (v podstatě to 

znamená, že informace, které jsou a nadále zůstanou zveřejněny souladně s předcházející 

právní úpravou, není třeba po nabytí účinnosti novely opětovným zveřejněním přizpůsobovat 

novele). 

Dále přechodné ustanovení reaguje na ustanovení článku 11 odst. 4 Směrnice 

a upravuje maximální dobu platnosti licenčních a podlicenčních smluv uzavřených dle zákona 

o svobodném přístupu k informacím a platných k 17. červenci 2013. Takové smlouvy 

pozbudou účinnosti uplynutím sjednané doby, nejpozději však 18. července 2043 bez ohledu 

na případnou delší sjednanou dobu platnosti. Uvedené neplatí pro licenční nebo podlicenční 

smlouvy, jejichž předmětem je digitalizace kulturních zdrojů. 

 

K čl. III 

 S ohledem na požadavek Směrnice provést transpozici do 18. července 2015 je 

navrhováno předpokládané nabytí účinnosti zákona dnem 1. července 2015. 

 

V Praze dne 14. ledna 2015 
 

 

 

 

předseda vlády 

 Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
 

 

 

ministr vnitra 

 Milan Chovanec, v. r. 
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