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III. 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …………... 2018, 

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona 

č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 

Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona 

č. 368/2016 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto: 

 

V A R I A N T A  I  

1. V § 2 odst. 1 se slova „veřejné instituce“ nahrazují slovy „právnické osoby, které 

a) byly založeny nebo zřízeny zákonem, 

b) jsou dobrovolnými svazky obcí, 

c) jsou příspěvkovými organizacemi státu, územních samosprávných celků nebo 

dobrovolných svazků obcí, 

d) jsou školskými právnickými osobami zřízenými státem, územním samosprávným 

celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, nebo 

e) jsou veřejnou výzkumnou institucí“. 

 

V A R I A N T A  I I  

1.  V § 2 odst. 1 se slova „veřejné instituce“ nahrazují slovy „právnické osoby, které 

a) byly založeny nebo zřízeny zákonem, 

b) jsou dobrovolnými svazky obcí, 

c) jsou příspěvkovými organizacemi státu, územních samosprávných celků nebo 

dobrovolných svazků obcí, 

d) jsou školskými právnickými osobami zřízenými státem, územním samosprávným 

celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, 

e) jsou veřejnou výzkumnou institucí, nebo 
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f) jsou jinou právnickou osobou, kterou stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s 

jinými územními samosprávnými celky ovládá20), a to i prostřednictvím jiné právnické 

osoby“. 

 

Poznámka pod čarou č. 20 zní: 

„20) § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích).“. 

 

2. V § 3 odst. 11 se za slovo „není“ vkládají slova „povinným subjektem, který je 

zveřejňuje,“.  

 

3. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní: 

 

„d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, 

a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, zveřejněný ústředním správním úřadem 

podle odstavce 5,“. 

 

4. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Poskytnutá nebo doprovodná informace musí 

být zveřejněna nejméně po dobu tří let.“. 

  

5. V § 5 odst. 4 větě třetí se za slova „uvedených v“ vkládají slova „odstavci 1 písm. d) a“. 

 

6. V § 5 odst. 4 se věta poslední zrušuje. 

 

7.  V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Ústřední správní úřad zveřejní na portále veřejné správy informace o postupu, který 

musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, a to včetně příslušných 

lhůt, které je třeba dodržovat, v oblastech, pro které je ústředním správním úřadem.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 

 

8.  V § 5 se odstavec 7 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. 

 

9. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní: 

 

„§ 11a 

 

(1)  Povinný subjekt může informaci neposkytnout, pokud lze ve vztahu k podané žádosti 

dovodit zneužití práva na informace, zejména lze-li dovodit, že cílem žádosti je způsobit 

a) nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají požadované informace, nebo 

b) nepřiměřenou zátěž povinného subjektu, 

a to zpravidla v reakci na předcházející postup povinného subjektu vůči žadateli nebo na 

vztah s fyzickou osobou uvedenou v písmenu a). 

 

(2) Rozsah požadovaných informací nebo počet podaných žádostí není bez dalšího 

důvodem pro odmítnutí žádosti podle odstavce 1.“. 
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10. V § 14 odst. 5 písm. d) se za slovo „doplnění“ vkládají slova „nebo upřesnění“. 

 

11. V § 14 odstavec 6 zní:  

 

„(6) Dojde-li ke střetu práva na informace s jiným veřejným subjektivním právem,  

a  není-li možné informaci poskytnout na základě poměřování těchto práv, provedeného 

z údajů známých povinnému subjektu, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne 

podání žádosti k poskytnutí součinnosti spočívající zejména ve sdělení účelu, pro který 

žadatel žádá o poskytnutí informace. Povinný subjekt žadatele ve výzvě poučí o způsobu 

poskytnutí součinnosti a stanoví lhůtu pro poskytnutí součinnosti, která nesmí být kratší než 

30 dnů a delší než 60 dnů ode dne doručení výzvy žadateli. Lhůta pro vyřízení žádosti podle 

odstavce 5 písm. d) počíná běžet ode dne, v němž povinný subjekt obdrží vyjádření žadatele k 

výzvě podle věty první, jinak od uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k poskytnutí součinnosti. 

V případě neposkytnutí součinnosti žadatelem podle věty první vyřídí povinný subjekt žádost 

podle údajů jemu známých.“. 

 

12. V § 14 odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 

 

„d) nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být přímo dotčeny 

poskytnutím požadované informace.“. 

 

13. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož 

v souladu s tímto zákonem vyloučil pouze osobní údaje, rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

nevydává; sdělí-li žadatel způsobem stanoveným tímto zákonem pro podání písemné žádosti 

o informace povinnému subjektu do 15 dnů ode dne doručení požadované informace, že trvá 

na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, povinný subjekt rozhodne o částečném odmítnutí 

žádosti do 7 dnů ode dne doručení sdělení žadatele.“. 

 

14. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

„(4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti nebo pro uplatnění 

požadavku na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zruší rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti a řízení zastaví; současně rozhodne tak, že přikáže 

povinnému subjektu, aby požadovanou informaci žadateli poskytl ve lhůtě, která nesmí být 

delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu, případně 

25 dnů, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 14 odst. 7. Proti rozhodnutí nadřízeného 

orgánu podle věty první se nelze odvolat.“. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 
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15. V § 16 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí 

žádosti nebo nejsou-li dány důvody pro uplatnění požadavku na úhradu nákladů za 

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace 

poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozsudku povinnému 

subjektu, případně 25 dnů, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 14 odst. 7; v tomto případě 

je rozsudek doručován též povinnému subjektu.“. 

 

16. V § 16a odst. 1 písm. d) se za text „§ 17 odst. 3“ vkládají slova „, s výší zálohy na úhradu 

podle § 17a odst. 2“. 

 

17. V § 16a odst. 3 písm. a) se text „nebo § 17 odst. 3“ nahrazuje textem „, § 17 odst. 3 nebo 

§ 17a odst. 2“. 

 

18. V § 16a odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), 

které zní: 

 

„c) uplynutí lhůty pro rozhodnutí podle § 15 odst. 3 nebo pro vyřízení žádosti 

o informace, stanovené v rozhodnutí podle odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7 písm. c).“. 

 

19. V § 16a odst. 5 se za slova „konečnou licenční nabídku,“ vkládají slova „sníží úhradu 

nebo zálohu na úhradu“. 

 

20. V § 16a odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 

 

„d) stížnost odmítne, je-li podána opožděně.“. 

 

21. V § 16a odst. 7 písm. a) a b) se za slovo „úhrady“ vkládají slova „, zálohy na úhradu“. 

 

22. V § 16a odst. 7 písm. c) se slova „, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace 

územním samosprávným celkem v samostatné působnosti“ zrušují. 

 

23. V § 16a odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 

 

„d) stížnost odmítne, je-li podána opožděně.“. 

 

24. V § 16a odst. 9 větě poslední se slovo „poslední“ nahrazuje slovem „předposlední“. 

 

25. V § 17 odst. 3 větě první se slova „poskytnutím informace“ nahrazují slovy „uplynutím 

lhůty pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. d) a § 14 odst. 7“. 

 

26. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

27. V § 17 se odstavec 5 zrušuje. 
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28. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které znějí: 

 

„§ 17a 

Záloha na úhradu 

 

(1) Povinný subjekt může žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně 

rozsáhlým vyhledáním informací. Výše zálohy nesmí přesáhnout 60 % odhadovaných 

nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, nejvýše však 1 000 Kč.  

 

(2) Oznámení o požadavku na zaplacení zálohy musí být spolu s výší zálohy žadateli 

odesláno do 7 dnů ode dne doručení žádosti, jinak povinný subjekt ztrácí právo žádat 

zaplacení zálohy. Z oznámení o požadavku na zaplacení zálohy musí být zřejmé, na základě 

jakých skutečností a jakým způsobem byla výše zálohy povinným subjektem vyčíslena. 

Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku na zaplacení zálohy 

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 stížnosti rozhoduje a u kterého 

povinného subjektu se podává.  

 

(3) Pokud žadatel nezaplatí zálohu do 30 dnů ode dne doručení oznámení, povinný subjekt 

žádost odloží. Lhůta pro zaplacení zálohy neběží po dobu vyřizování stížnosti na její výši 

podle § 16a. Zaplacenou zálohu započte povinný subjekt do celkové úhrady nákladů podle 

§ 17. Jestliže byla zaplacena vyšší záloha, než je celková výše úhrady nákladů podle § 17, 

povinný subjekt rozdíl vrátí žadateli do 15 dní ode dne poskytnutí informace. Pokud žadatel 

nehradí náklady podle § 17, záloha se nevrací. 

 

§ 17b 

 

(1) Lhůty stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) a § 14 odst. 7 se odesláním oznámení o výši 

úhrady nákladů podle § 17 odst. 3 nebo oznámení o požadavku na zaplacení zálohy podle 

§ 17a odst. 2 staví do dne zaplacení úhrady nákladů nebo zálohy nebo do dne oznámení 

rozhodnutí o stížnosti podle § 16a odst. 7 písm. b) nebo c) povinnému subjektu, jestliže 

nadřízený orgán dospěl k závěru, že povinnému subjektu nárok na úhradu nebo zálohu 

nevznikl. 

 

(2) Úhradu nákladů spojených s poskytováním informací nebo zálohu na tyto náklady je 

povinný subjekt oprávněn žádat, pouze pokud vydal a ke dni podání žádosti zveřejnil 

sazebník úhrad za poskytování informací a pokud žadateli oznámil výši úhrady nákladů nebo 

zálohy v souladu s § 17 odst. 3 a § 17a odst. 2.  

 

(3) Odložení žádosti podle § 17 odst. 4 a § 17a odst. 3 poznamená povinný subjekt do 

spisu a vyrozumí o něm žadatele. 

 

(4) Úhrada nákladů, včetně zaplacené zálohy, je příjmem povinného subjektu.“. 

 

29. V § 20 odst. 4  písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 
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30. V § 20 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

 

„c) pro exekuci na nepeněžité plnění spočívající v poskytnutí informace povinným 

subjektem podle § 16 odst. 4 a“. 

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 

 

31. V § 20 odst. 4 písm. d) se slova „náklady řízení“ nahrazují slovy „pro způsob podání 

stížnosti a její náležitosti“. 

 

32. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Nadřízený orgán je exekučním správním 

orgánem podle správního řádu v případě výkonu rozhodnutí podle § 16 odst. 4; je-li 

nadřízeným orgánem ten, kdo stojí v čele povinného subjektu podle věty první, je exekučním 

správním orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je 

sídlo povinného subjektu.“. 

 

33. V § 21 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

(1) Žádost o poskytnutí informace podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

vyřizuje podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

(2) Informace zveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ponechají zveřejněné nejméně po dobu tří let 

ode dne účinnosti tohoto zákona. 

 

(3) Informace zveřejňované podle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní příslušný ústřední správní úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní povinný subjekt do jednoho roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení. 
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