
Navrhovaný právní předpis  

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

Odpovídající předpis EU 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací 

veřejného sektoru, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění 

směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru 

32003L0098, ve znění 32013L0037 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 

(§ 1 zákona 

č. 106/1999 

Sb.) 

Tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy 

Evropské unie1) a 

upravuje pravidla pro 

poskytování informací a 

dále upravuje podmínky 

práva svobodného 

přístupu k těmto 

informacím. 

--------------------- 
1) Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2003/98/ES ze dne 17. 

listopadu 2003 o 

opakovaném použití 

informací veřejného 

sektoru. 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2013/37/EU ze dne 26. 

června 2013, kterou se mění 

směrnice 2003/98/ES o 

opakovaném použití 

informací veřejného 

sektoru. 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

 

 

32013L00

37 

 

Čl. 12 

odst. 2 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 

2 

 

 

 

Článek 12 

(2) Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

 

 

 
Článek 2 

(2) Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Čl. I bod 2 

(§ 3 odst. 7 

až 10 zákona 

č. 106/1999 

Sb.) 

(7) Strojově čitelným 

formátem se pro účely 

tohoto zákona rozumí 

formát datového souboru 

s takovou strukturou, 

která umožňuje 

programovému vybavení 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

 

Čl. 2 odst. 

6 až 8 

 

 

 

Článek 2 

(6) „strojově čitelným formátem“ rozumí formát souboru s takovou strukturou, která umožňuje 

softwarovým aplikacím v něm snadno nalézt, rozpoznat a získat z něj konkrétní údaje, včetně 

jednotlivých uvedených fakt a jejich vnitřní struktury;  

(7) „otevřeným formátem“ rozumí formát souboru, který není závislý na žádné platformě a je 

zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo opakované použití 
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snadno nalézt, rozpoznat 

a získat z tohoto 

datového souboru 

konkrétní informace, 

včetně jednotlivých 

údajů a jejich vnitřní 

struktury. 

 

(8) Otevřeným formátem 

se pro účely tohoto 

zákona rozumí formát 

datového souboru, který 

není závislý na 

konkrétním technickém a 

programovém vybavení a 

je zpřístupněn veřejnosti 

bez jakéhokoli omezení, 

které by znemožňovalo 

využití informací 

obsažených v datovém 

souboru. 

 

(9) Otevřenou formální 

normou se pro účely 

tohoto zákona rozumí 

pravidlo, které bylo 

vydáno písemně a 

obsahuje specifikace 

požadavků na zajištění 

schopnosti různých 

programových vybavení 

vzájemně si poskytovat 

služby a efektivně 

spolupracovat. 

 

(10) Metadata jsou pro 

účely tohoto zákona data 

popisující souvislosti, 

obsah a strukturu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 

1 

 

dokumentů;  

(8) „otevřenou formální normou“ rozumí norma, která byla písemně stanovena a obsahuje 

specifikace požadavků na zajištění interoperability softwaru;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5 

(1) Subjekty veřejného sektoru poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím formátu nebo 

jazyce, a pokud je to možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném formátu spolu s jejich 
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zaznamenaných 

informací a jejich správu 

v průběhu času. 

 

 

 

 
 

metadaty. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat formální otevřené normy. 

Čl. I bod 3 

(§ 4 odst. 2 

zákona č. 

106/1999 

Sb.) 

(2) V případě, že je 

žadatelem povinný 

subjekt, je mu 

poskytována informace 

za stejných podmínek 

jako jiným žadatelům. 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

 

Čl. 10 

odst. 2 

 

 

 

 

Článek 10 

(2)  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. 

Čl. I bod 4 

(§ 4a zákona 

č. 106/1999 

Sb.) 

Poskytování informací 

na žádost 

 

(1) Je-li informace 

poskytována na základě 

žádosti, poskytuje se ve 

formátech a jazycích 

podle obsahu žádosti o 

poskytnutí informace, 

včetně k ní se 

vztahujících metadat, 

pokud tento zákon 

nestanoví jinak. Povinný 

subjekt není povinen 

měnit formát nebo jazyk 

informace ani vytvářet k 

informaci metadata, 

pokud by taková změna 

nebo vytvoření metadat 

byly pro povinný subjekt 

nepřiměřenou zátěží; v 

tomto případě vyhoví 

povinný subjekt žádosti 

tím, že poskytne 

informaci ve formátu 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

Čl. 5 odst. 

1 a 2 

Článek 5 

(1) Subjekty veřejného sektoru poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím formátu nebo 

jazyce, a pokud je to možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném formátu spolu s jejich 

metadaty. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat formální otevřené normy. 

(2) Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty 

nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to 

představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace. 
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nebo jazyce, ve kterých 

byla vytvořena. Pokud je 

požadovaná informace 

součástí většího celku a 

její vynětí by bylo pro 

povinný subjekt 

nepřiměřenou zátěží, 

poskytne povinný 

subjekt takový celek v 

souladu s tímto zákonem. 

Pokud je to možné s 

přihlédnutím k povaze 

podané žádosti a způsobu 

záznamu požadované 

informace, poskytne 

povinný subjekt 

informaci v elektronické 

podobě. 

 

(2) Je-li informace 

poskytována na základě 

žádosti, poskytuje se 

způsobem podle obsahu 

žádosti, zejména 

a) sdělením 

informace v elektronické 

nebo listinné podobě, 

b) poskytnutím 

kopie dokumentu 

obsahujícího 

požadovanou informaci, 

c) poskytnutím 

datového souboru 

obsahujícího 

požadovanou informaci, 

d) nahlédnutím do 

dokumentu obsahujícího 

požadovanou informaci, 

e) sdílením dat 
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prostřednictvím rozhraní 

informačního systému, 

nebo 

f) umožněním 

dálkového přístupu k 

informaci, která se v 

průběhu času mění, 

obnovuje, doplňuje nebo 

opakovaně vytváří, nebo 

jejím pravidelným 

předáváním jiným 

způsobem. 

 

(3) Pokud způsob 

poskytnutí informace 

podle odstavce 2 není 

možný nebo by pro 

povinný subjekt 

představoval 

nepřiměřenou zátěž, 

vyhoví povinný subjekt 

žádosti tím, že poskytne 

informaci jiným 

způsobem umožňujícím 

její účinné využití 

žadatelem.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9T8AJHGT)



Čl. I bod 4 

(§ 4b zákona 

č. 106/1999 

Sb.) 

Poskytování informací 

zveřejněním 

 

Informace poskytovaná 

zveřejněním se poskytuje 

ve všech formátech a 

jazycích, ve kterých byla 

vytvořena; při zveřejnění 

takové informace v 

elektronické podobě 

musí být jeden z těchto 

formátů otevřený a, je-li 

to možné, též strojově 

čitelný. Je-li to možné a 

vhodné, zveřejní povinný 

subjekt spolu s informací 

též metadata, která se k 

ní vztahují. Formát i 

metadata by měly co 

nejvíce splňovat otevřené 

formální normy. 

32003L00

98,  ve 

znění 

32013L00

37 

 

Čl. 5 odst. 

1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5 

(1) Subjekty veřejného sektoru poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím formátu nebo 

jazyce, a pokud je to možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném formátu spolu s jejich 

metadaty. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat formální otevřené normy. 

(2) Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty 

nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to 

představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace. 

 

 

 

 

 

 

Čl. I bod 13 

a 14 (§ 11 

odst. 5 písm. 

c) a d) 

zákona č. 

106/1999 

Sb.) 

c)knihoven poskytujících 

veřejné knihovnické a 

informační služby podle 

knihovního zákona2a),  

e) d) kulturních institucí 

hospodařících s 

veřejnými prostředky, 

jako jsou divadla, 

orchestry a další 

umělecké soubory, s 

výjimkou knihoven 

poskytujících veřejné 

knihovnické a 

informační služby podle 

knihovního zákona2a) a 

muzeí a galerií 

poskytujících 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

 

Čl. 1 odst. 

2 písm. e) 

a f) 

 

 

 

Článek 1 

e) dokumenty, které mají v držení vzdělávací a výzkumné instituce, včetně organizací pro předávání 

výsledků výzkumu, školy a vysoké školy, kromě univerzitních knihoven, a 

f) dokumenty, které mají v držení kulturní instituce jiné než knihovny, muzea a archivy. 
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standardizované veřejné 

služby19). 

--------------------- 
2a) Zákon č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných 

knihovnických a 

informačních služeb 

(knihovní zákon), ve znění 

zákona č. 1/2005 Sb. 
19) Zákon č. 122/2000 Sb., 

o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně 

některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších 

předpisů. 

Čl. I bod 16 

(§ 14a odst. 

4 zákona č. 

106 /1999 

Sb.) 

(4) Povinný subjekt 

může poskytnout 

výhradní licenci pouze 

tehdy, je-li výhradní 

licence pro další šíření 

poskytované informace 

nezbytná a je-li to ve 

veřejném zájmu. 

Poskytne-li povinný 

subjekt výhradní licenci 

podle věty první, 

přezkoumá alespoň 

každé 3 roky trvání 

důvodů, na základě 

kterých byla výhradní 

licence poskytnuta; to 

neplatí v případě 

poskytnutí výhradní 

licence k digitalizaci 

kulturního zdroje, kdy 

povinný subjekt 

přezkoumá trvání 

důvodů, na základě 

kterých byla výhradní 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

 

Čl. 11 

odst. 2a 

Článek 11 

(2a) Bez ohledu na odstavec 1, týká-li se výhradní právo digitalizace kulturních zdrojů, nesmí doba 

jeho trvání obecně překročit deset let. Překročí-li tato doba deset let, přezkoumá se trvání výhradního 

práva v jedenáctém roce a popřípadě každých sedm následujících let.  

Dohody udělující výhradní práva uvedená v prvním pododstavci musí být transparentní a musí být 

zveřejňovány.  

Pokud existuje výhradní právo uvedené v prvním pododstavci, dotčenému subjektu veřejného sektoru 

je jako součást takové dohody bezplatně poskytnuta kopie digitalizovaných kulturních zdrojů. Tato 

kopie je po skončení trvání výhradního práva k dispozici k opakovanému použití. 
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licence poskytnuta, 

v jedenáctém roce trvání, 

případně každých 

následujících 7 let. 

V případě poskytnutí 

výhradní licence 

k digitalizaci kulturního 

zdroje musí být 

povinnému subjektu 

bezplatně poskytnuta 

kopie digitální 

reprodukce kulturního 

zdroje, kterou bude 

možné po skončení 

trvání výhradní licence 

poskytnout podle tohoto 

zákona.  

Čl. I bod 17 

(§ 15 odst. 2 

zákona č. 

106/1999 

Sb.) 

(2) Pokud nebylo žádosti 

vyhověno z důvodů 

ochrany obchodního 

tajemství podle § 9 nebo 

ochrany práv třetích osob 

k předmětu práva 

autorského podle § 11 

odst. 2 písm. c), musí být 

v odůvodnění rozhodnutí 

uvedeno, kdo vykonává 

právo k tomuto 

obchodnímu tajemství 

nebo kdo vykonává 

majetková práva k 

tomuto předmětu 

ochrany práva 

autorského, je-li tato 

osoba povinnému 

subjektu známa. Pro 

knihovny poskytující 

veřejné knihovnické a 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

Čl. 4 odst. 

3 

Článek 4  

(3) Při zamítavém rozhodnutí sdělí subjekty veřejného sektoru žadateli důvody zamítnutí založené na 

příslušných ustanoveních režimu přístupu v dotyčném členském státě nebo na vnitrostátních 

ustanoveních přijatých na základě této směrnice, zejména čl. 1 odst. 2 písm. a) až cc) nebo článku 3. 

Je-li zamítavé rozhodnutí založeno na čl. 1 odst. 2 písm. b), odkáže subjekt veřejného sektoru na 

fyzickou nebo právnickou osobu, která je nositelem práv, je-li známa, nebo eventuálně na 

poskytovatele licence, od něhož subjekt veřejného sektoru získal dotčený materiál. Knihovny včetně 

univerzitních, muzea a archivy takový odkaz učinit nemusí. 
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informační služby podle 

knihovního zákona2a) a 

muzea a galerie 

poskytující 

standardizované veřejné 

služby19) se věta první 

nepoužije. 

Čl. I bod 18 

(§ 17 odst. 3 

zákona č. 

106/1999 

Sb.) 

(3) V případě, že bude 

povinný subjekt za 

poskytnutí informace 

požadovat úhradu, 

písemně oznámí tuto 

skutečnost spolu s výší 

úhrady žadateli před 

poskytnutím informace. 

Z oznámení musí být 

zřejmé, na základě 

jakých skutečností a 

jakým způsobem byla 

výše úhrady povinným 

subjektem vyčíslena. 

Součástí oznámení musí 

být poučení o možnosti 

podat proti požadavku 

úhrady nákladů za 

poskytnutí informace 

stížnost podle § 16a odst. 

1 písm. d), ze kterého je 

patrné, v jaké lhůtě lze 

stížnost podat, od 

kterého dne se tato lhůta 

počítá, který nadřízený 

orgán o ní rozhoduje a u 

kterého povinného 

subjektu se podává. 

32003L00

98, ve 

znění 

32013L00

37 

Čl. 4 odst. 

4 

Článek 4 

(4) Každé rozhodnutí o opakovaném použití obsahuje odkaz na prostředky pro zjednání nápravy, 

chce-li se žadatel proti rozhodnutí odvolat. Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují možnost 

přezkumu nestranným přezkumným orgánem s patřičnou odborností, jako je vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž, vnitrostátní orgán pro přístup k dokumentům nebo vnitrostátní soudní orgán, 

jehož rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt veřejného sektoru závazná. 

Čl. II bod 3  Přechodná ustanovení 

3.  Licenční nebo 

podlicenční smlouva, na 

32003L00

98, ve 

znění 

Čl. 11 

odst. 4 

Článek 11 

(4) Aniž je dotčen odstavec 3, výhradní dohody platné k 17. červenci 2013, na které se nevztahují 
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základě níž byla 

poskytnuta výhradní 

licence týkající se 

poskytování informací 

podle zákona č. 

106/1999 Sb., ve znění 

účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a která je platná 

k 17. červenci 2013, 

pozbývá účinnosti 

uplynutím sjednané 

doby, nejpozději však 18. 

července 2043. Věta 

první se nepoužije, jde-li 

o licenční nebo 

podlicenční smlouvu 

týkající se digitalizace 

kulturních zdrojů. 

32013L00

37 

 

výjimky podle odstavců 2 a 2a, se ukončí uplynutím smlouvy, nejpozději však dne 18. července 

2043. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32003L0098 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze 

dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací 

veřejného sektoru 

32013L0037 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze 

dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o 

opakovaném použití informací veřejného sektoru 
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