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IV. 

 

Důvodová zpráva 

 
Obecná část: 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

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

Listiny základních práv a svobod (dále jen „LPS“). Čl. 17 odst. 5 LPS pak stanoví, že 

podmínky uplatňování práva na informace stanoví „prováděcí“ zákon, kterým je zákon 

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

jako „SvInf“). Za více než osmnáct let své účinnosti byl SvInf vícekrát novelizován, 

z významnějších novelizací lze připomenout zákony č. 61/2006 Sb. a 222/2015 Sb., jimiž 

byly do SvInf transponovány evropské směrnice o opakovaném užití informací veřejného 

sektoru. 

 

Žádná z provedených novelizací (až na výjimku zmíněnou v dalším textu) však do 

zákona nezavedla mechanismy k ochraně žadatelů o informace před obstrukčními postupy 

povinných subjektů (např. v podobě trvající nečinnosti nebo opakovaného vydávání 

odmítavých rozhodnutí) či k ochraně povinných subjektů před zneužíváním práva na 

informace některými žadateli (obvykle v podobě zahlcování povinných subjektů zjevně 

nesmyslnými požadavky na informace, zpravidla spojené s podáváním velkého množství 

žádostí a navazujících zcela bezdůvodných opravných prostředků).  

 

Legislativa též musí reagovat na aktuální judikaturu Ústavního soudu, která se týká 

výkladu a aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím.  

 

Jedná se především o vývoj v oblasti výkladu pojmu „veřejná instituce“, který je 

nezbytný pro jasné vymezení osobní působnosti zákona. Nález Ústavního soudu ze dne 

20. června 2017 ve věci sp. zn. IV. ÚS 1146/16 do značné míry relativizoval dosavadní letitou 

výkladovou doktrínu zastávanou Nejvyšším správním soudem v oblasti dosahu veřejných 

institucí do sféry obchodních společností soukromého práva, ve kterých uplatňuje převažující 

vliv stát nebo územní samosprávný celek. Ústavní soud se vyjádřil ve smyslu, že stav, kdy je 

osobní působnost zákona definována neurčitým právním pojmem, který je následně dotvářen 

judikaturou, je pro ukládání povinností soukromoprávním subjektům v zásadě neúnosný 

a odporující čl. 4 odst. 1 LPS. Na tuto situaci je třeba legislativně reagovat a přesněji 

definovat množinu povinných subjektů. 

 

Návrh dále reaguje na nález Ústavního soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. IV. ÚS 

1378/16, jímž Ústavní soud vymezil podmínky pro poskytování informací o výši platu či 

odměny konkrétních pracovníků povinných subjektů (dále též jako „platový nález“). 

Novelizace na tento nález reaguje nikoli speciální hmotněprávní úpravou, která by vymezila 

funkce, od nichž je možné informace o platu či odměně poskytnout bez dalšího (a contrario u 

ostatních nikoli), ale úpravou procesní, předpokládající možnost povinného subjektu vyzvat 

žadatele k doložení, zda a jakým způsobem splňuje podmínky pro poskytnutí informace o 

platu či odměně ve světle nálezu Ústavního soudu. Novela současně umožňuje z tohoto 

důvodu prodloužit lhůtu pro vyřízení žádosti o informace.  
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V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. 

 

Současný právní stav se nijak nedotýká problematiky zákazu diskriminace ani 

problematiky rovnosti mužů a žen. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen 

 

Cílem navrhovaných změn je odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při 

vyřizování žádostí o informace a dále poskytnout přiměřenou možnost obrany povinným 

subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace. Cílem je dále reagovat na 

aktuální judikaturu Ústavního soudu k právu na informace. 

 

Ve vztahu k obstrukčním postupům povinných subjektu se počítá – v souladu s vládou 

schválenými závěry z analýzy SvInf z roku 2012 – se zavedením tzv. informačního příkazu, 

tedy možnosti odvolacího orgánu nařídit při zrušení rozhodnutí přímé poskytnutí informace, 

není-li žádný zákonný důvod její ochrany (obdoba soudního příkazu podle nyní platného § 16 

odst. 4 SvInf).  

 

Ve vztahu k obraně proti zneužívání práva na informace žadateli předvídá návrh dvě 

řešení. Předně se zneužití práva na informace doplňuje do zákona jako výslovný důvod pro 

odmítnutí žádosti o informace. Přitom se de iure nejedná o změnu právního stavu, neboť 

správní soudy již ve své judikatuře připouštějí možnost odmítnutí žádosti o informace 

z tohoto důvodu, přestože v zákoně není výslovně uveden (srov. rozsudky Nejvyššího 

správního soudu č. j. 9 Ans 7/2012-56 a č. j. 8 As 55/2012-62). Druhým opatřením je 

zavedení zálohy na úhradu nákladů. Tím by se měly eliminovat případy, kdy žadatelé bez 

rozmyslu nebo naopak ve snaze zatížit povinný subjekt požadují vyhledávání objemného 

množství různorodých informací, a po jejich vyhledání (a tudíž po vynaložení příslušných 

prostředků na straně povinného subjektu) úhradu nákladů odmítnout provést. 

  

V reakci na výše zmíněný nález Ústavního soudu, který se týká vymezení povinných 

subjektů, je třeba množinu povinných subjektů explicitněji vymezit, aby nedocházelo k právní 

nejistotě a zvýšenému počtu soudních sporů spočívající v řešení základní otázky, tedy zda 

SvInf dopadá na určitý subjekt. Vymezení pomocí neurčitého právního pojmu se ukazuje jako 

nevhodné. Pro adresáty právní normy jak na straně žadatelů, tak na straně povinných subjektů 

je tak nezbytné provést podrobnější vymezení osobní působnosti SvInf. Návrh je zpracován 

variantně. Návrh předkládá dvě varianty nového vymezení povinných subjektů v kategorii 

veřejných institucí. Přitom vychází z možností a postojů judikatury, přičemž hlavní rozdíl 

spočívá v ponechání, resp. vyjmutí subjektů soukromého práva, ve kterých má vliv stát nebo 

územní samosprávný celek. Novela dále v reakci na platový nález Ústavního soudu stanoví 

specifický procesní postup pro vyřizování žádostí o informace o výši platu či odměně 

konkrétního pracovníka povinného subjektu, resp. zobecněně pro vyřizování žádostí o 

informace, k jejichž vyřízení je nutná další součinnost se žadatelem nad rámec formálních 

náležitostí žádosti o informace, a to k provedení tzv. testu proporcionality při vyřizování 

žádosti o informace.  

 

V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. 
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Žádné z navržených opatření nemá dopady v oblasti diskriminace či rovnosti mužů a 

žen. 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku 

 

Stávající právní stav vykazuje poměrně značné deficity jak z hlediska ochrany 

žadatelů, tak z hlediska ochrany povinných subjektů. Ani jednu z nich přitom nelze 

uspokojivě řešit výkladem či skrze rozhodování správních soudů. K ochraně žadatelů proti 

obstrukcím ze strany povinných subjektů musí existovat rychlé řešení (informační příkaz), 

jímž však ochrana skrze správní či ústavní soudnictví ze své povahy nemůže být. K ochraně 

povinných subjektů proti zneužití práva na informace musí být přijato s ohledem na čl. 17 

odst. 4 LPS řešení, které bude výslovně stanoveno zákonem (důvody pro odmítnutí žádosti 

musejí být vymezeny pozitivním právem). Jako neudržitelné se též ukazuje vymezení 

povinných subjektů za pomoci neurčitého právního pojmu „veřejná instituce“. 

 

V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

 

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

LPS. V čl. 17 odst. 5 LPS se uvádí, že podmínky pro realizaci práva na informace stanoví 

„prováděcí“ zákon; tím je mj. zákon o svobodném přístupu k informacím. Právo na informace 

je rovněž dotčeno v ústavním pořádku „konkurujícími právy“, zejména právem na ochranu 

osobnosti a osobních údajů dle čl. 10 LPS.  

 

Navrhovaná úprava se nevztahuje k hmotněprávnímu rozsahu práva na informace, 

vymezenému ústavním pořádkem, neboť nepřináší žádná nová omezení zpřístupnitelných 

informací ani nemění dosavadní rozsah práva na informace v právním řádu České republiky 

co do věcného zaměření (tj. které informace jsou vydatelné). Z tohoto hlediska lze 

konstatovat, že s ústavním pořádkem je novela slučitelná. 

 

Návrh přináší určité modifikace práva na informace v rovině procesní. Zcela jistě 

ústavnímu pořádku neodporuje zavedení informačního příkazu jakožto opatření směřujícího 

k ochraně žadatelů proti obstrukcím povinných subjektů (pokud jde o vztah tohoto opatření 

k ústavně zaručenému právu na samosprávu, odkazuje předkladatel na hodnocení dopadů 

regulace a na zvláštní část důvodové zprávy ke změně § 16). Z ústavního hlediska je však 

nutné se zabývat slučitelnosti navrhované zálohy na úhradu nákladů i možností odmítnout 

žádost z důvodu zjevné obstrukce.  

 

Z rozhodovací činnosti Ústavního soudu ve vztahu k právu na informace je patrné, že 

jakákoli omezení byť i procedurálního charakteru musejí být taková, aby nevedla 

k nepřiměřenému omezení či dokonce k vyloučení práva na informace (srov. např. nálezy 

Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1684/11 nebo sp. zn. I. ÚS 1885/09). Předkladatel má zato, že 

tyto podmínky jsou u obou dvou navrhovaných institutů splněny. V případě zálohy na úhradu 

nákladů (v této souvislosti je nutné připomenout, že zákon o svobodném přístupu 

k informacím ve znění do 22. března 2006 zálohu připouštěl) je toto opatření omezeno jen na 

případy tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací (§ 17a odst. 1), navíc vázáno i 

velmi krátkou lhůtou pro její uplatnění. Rovněž je omezena výše zálohy (60%, maximálně 

částka 1 000 Kč) a oprávnění žádat zálohu i její výše jsou podrobeny instančnímu přezkumu 
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v rámci stížnosti podle § 16a SvInf. V případě možnosti odmítnout žádost z důvodu zjevné 

obstrukce jde o inspirací právní úpravou obsaženou v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a navíc již v minulosti možnost 

odmítnout zjevně obstrukční žádost dovodila správní judikatura (srov. odůvodnění návrhu). 

Kromě toho bude k odmítnutí žádosti z tohoto důvodu docházet po procesní stránce vydáním 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, takže žadatel bude mít zabezpečenu jak instanční 

kontrolu v rámci veřejné správy, tak v rámci správního a případně i ústavního soudnictví.  

 

Přesnější vymezení povinných subjektů je vyžadováno z hlediska naplnění čl. 4 odst. 1 

LPS. 

 

Ve vztahu k právu na informace (čl. 17 LPS) a právu na ochranu soukromí a osobních 

údajů (čl. 10 LPS) novela nepřináší žádné hmotněprávní změny, které by bylo třeba 

poměřovat s ústavním pořádkem, resp. s tím, jak vztah práva na informace a práva na ochranu 

soukromí a osobních údajů chápe Ústavní soud či Evropský soud pro lidská práva (tento vztah 

ve vazbě na informování o platech a odměnách pracovníků povinných subjektů vymezil 

Ústavní soud v tzv. platovém nálezu a novela do tohoto hmotněprávního vymezení 

nezasahuje). Novela stanoví pouze specifickou procesní úpravu tak, aby byly závěry 

platového nálezu plně uplatnitelné v praxi. 

 

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

relevantní jsou zejména čl. 17 odst. 4 a 5 a čl. 41 odst. 1 LPS. Podle názoru navrhovatele 

navrhovaná upřesnění stávající právní úpravy nejsou nepřiměřená sledovanému cíli, tudíž 

nenarušují ústavním pořádkem zaručené právo na informace. 

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Oblasti přístupu k informacím se v unijním právu věnuje směrnice č. 2003/98/ES 

o opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění směrnice č. 2013/37/EU. Obě 

tyto směrnice byly transponovány do národního práva novelizacemi zákona o svobodném 

přístupu k informacím (zákon č. 61/2006 Sb. a zákon č. 222/2015 Sb.).   

 

Osobní působnost směrnice se vztahuje na subjekty veřejného sektoru a veřejnoprávní 

subjekty, přičemž obsah těchto pojmů je dán v čl. 2 odst. 1a 2 směrnice. Navrhované úprava 

osobní působnosti SvInf směrnicí definovanou osobní působnost nijak nezužuje. 

 

Procesním požadavkům přístupu k informacím se směrnice věnuje převážně v čl. 4. 

V něm stanoví lhůty pro vyřízení žádosti o informace (čl. 4 odst. 2 v délce 20 pracovních dnů 

s možností prodloužení o dalších 20 pracovních dnů a dále čl. 4 odst. 3 a 4, upravující 

náležitosti zamítavého rozhodnutí o neposkytnutí informace). Navrhované změny se těchto 

požadavků nijak nedotýkají, neboť neupravují ani lhůty pro poskytnutí informace ani 

požadavky na odmítnutí žádosti. Úhradu nákladů upravuje směrnice v čl. 6, nestanoví však 

žádné procedurální požadavky na jejich uplatňování, zejména nevylučuje možnost žádat 

zálohu na úhradu nákladů (samotná možnost žádat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé 

vyhledání informace byla z hlediska slučitelnosti s právem EU posuzována při přípravě 

transpoziční novely č. 222/2015 Sb., přičemž současné znění § 17 bylo shledáno jako znění, 

které právu EU neodporuje). Lze tudíž konstatovat, že návrh změn se úpravy obsažené 

v právu EU netýká, resp. jí neodporuje. 
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6. Zhodnocení souladu navrhované úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

 

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 sp. zn. 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 

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

k informacím upravuje za účelem jeho efektivnější využitelnosti, lze konstatovat, že 

navrhovaná úprava je zcela souladná s mezinárodním právem, kterým je Česká republika 

vázána. 
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7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

 

Návrh nemá žádné dopady na veřejné rozpočty, naopak předpokládá v této oblasti 

úspory tím, že na straně povinných subjektů bude možné žádat zálohu na úhradu nákladů pro 

mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (do zaplacení zálohy nebude nutné tyto náklady 

vynaložit jako dosud) a bude možné odmítnout zjevně obstrukční žádost bez nutnosti ji 

vyřizovat (např. složitým vyhledáváním informací). Určité náklady mohou nadřízeným 

orgánům vzniknout v souvislosti s exekučním výkonem jejich vlastních rozhodnutí; ty však 

lze chápat jako součást plnění úkolů nadřízeného orgánu povinných subjektů a jako takové je 

lze považovat za marginální. 

 

Návrh v oblasti úpravy osobní působnosti SvInf vychází v jedné z variant z dlouholeté 

tendence judikatury správních soudů; druhá z variant je „užší“. V tomto ohledu nemůže dojít 

k rozšíření dopadů oproti současnému stavu. 

 

Návrh bude mít kladné dopady na podnikatelské prostředí, neboť podle SvInf jsou 

žádány i informace k podnikatelskému využití a jejich získání by se mělo urychlit. Dopady do 

sociální oblasti a jiné dopady se nepředpokládají. 

 

V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů, zhodnocení korupčních rizik a zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

 

Návrh nemá žádné dopady do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, neboť 

oproti stávajícímu právnímu stavu nijak nerozšiřuje rozsah zpřístupňovaných informací, 

toliko upravuje postup povinných subjektů při vyřizování žádostí a úhradu nákladů. 

Z identických důvodů nemá návrh žádná korupční rizika ani dopady na bezpečnost a obranu 

státu.  

 

V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAXVA35YP)



7 
 

Zvláštní část:  

 

K čl. I 

 

K bodu 1 - § 2 odst. 1 

 

Varianta I 

 

 Varianta I stejně jako varianta II počítá s nahrazením neurčitého právního pojmu 

„veřejná instituce“ taxativním výčtem právnických osob, které by vedle státních orgánů 

a územních samosprávných celků a jejich orgánů byly povinny poskytovat informace 

v režimu SvInf. Rozdílnost variant I a II pak spočívá v tom, do jaké míry bude tato povinnost 

dopadat na právnické osoby práva soukromého (v kontextu dřívější výkladové praxe 

obchodních společností). Varianta I tyto subjekty zcela vynechává, čímž se přibližuje 

nejširšímu výkladu závěrů nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2017 ve věci sp. zn. 

IV. ÚS 1146/16 (srov. zejména bod 71. nálezu). Obsahuje tak výčet subjektů práva veřejného, 

resp. zřízených či založených přímo zákonem. 

 

Na okraj je nutno uvést, že by SvInf vyjmul i subjekty, které na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, byť omezeně 

(s ohledem na výjimky stanovené v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv), jsou 

povinny zveřejňovat smlouvy v registru smluv [viz ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o 

registru smluv]. 

 

Varianta II 

 

 Oproti předchozí variantě jsou mezi povinné subjekty zařazeny právnické osoby, které 

stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky 

ovládá, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Návrh je doplněn o odkaz na poznámku 

pod čarou mířící na ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), kde je upraveno, kdo je ovládající osobou. Je 

to osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. 

Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. 

 

 Uvedené rozšíření varianty I tak míří na zařazení právnických osob soukromého práva, 

zejména obchodních společností, ve kterých je stát nebo územní samosprávný celek jediným 

společníkem/akcionářem, případně ve kterých sice není společníkem/akcionářem jediným, ale 

je ovládající osobou ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o obchodních korporacích. 

 

 Tato varianta plně koresponduje s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu před 

vyhlášením nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2017 ve věci sp. zn. IV. ÚS 1146/16. 

Lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. března 2016, č. j. 2 As 

155/2015-84. Zjednodušeně jde o legislativní zakotvení stavu, který zde byl výklady 

správních soudů dán do 20. června 2017. 
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K bodu 2 - § 3 odst. 11 

 

Stávající definice otevřených dat, konkrétně její část „jejichž způsob ani účel 

následného využití není omezen“, může být vykládána tak, že využití informací zveřejněných 

ve formě otevřených dat nepodléhá žádným omezením. Ve skutečnosti však také informace 

zveřejňované ve formě otevřených dat podléhají omezením – typicky omezením plynoucím 

z ochrany osobních údajů nebo omezením plynoucím z práv duševního vlastnictví. 

Navrhovanou úpravou má dojít ke zpřesnění definice v tom smyslu, aby bylo pro potenciální 

uživatele informací zveřejňovaných ve formě otevřených dat zřejmé, že využití těchto 

informací není omezeno ze strany subjektu, který tyto informace poskytuje (tj. povinného 

subjektu). Z uvedeného tudíž vyplývá, že se nevylučuje, aby bylo využití informací 

zveřejňovaných jako otevřená data omezeno jiným způsobem – například právním předpisem 

(omezení ex lege) nebo individuálním právním aktem. Je-li tedy ve formě otevřených dat 

zveřejněna například informace, která má povahu osobního údaje, neznamená to, že by tímto 

zveřejněním povahu osobního údaje ztratila – povaha osobního údaje zůstává zachována, je 

však třeba tomu přizpůsobit využití této informace.  

 

K bodu 3 - § 5 odst. 1 písm. d) 

 

 Úprava § 5 odst. 1 písm. d) reaguje na navrhovanou změnu v § 5 odst. 5.  Podle § 5 

odst. 5 se ústředním správním úřadům zakotvuje povinnost zveřejňovat na portále veřejné 

správy informace o postupu, který následně budou muset povinné subjekty dodržovat při 

vyřizování podání nebo podnětů. Na postup, vytvořený věcně příslušným ústředním správním 

úřadem, povinný subjekt následně odkáže. 

 

K bodu 4 - § 5 odst. 3 

  

Ustanovení § 5 odst. 3 upravuje povinnost zveřejnit poskytnutou informaci či alespoň 

doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace. Nestanoví však dobu, po jak 

dlouho mají být poskytnuté informace zveřejněny. Novela tento nedostatek napravuje tím, že 

výslovně stanoví povinnost zveřejnit danou informaci alespoň po dobu tří let (může být 

z rozhodnutí povinného subjektu i delší). Tři roky byly stanoveny s ohledem na povinnost 

zveřejnit výroční zprávu o poskytování informací (§ 18) způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu alespoň dvou let, jak stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb. (zpráva se zveřejňuje 

ex post vždy do 1. 3. následujícího kalendářního roku). Změnou bude zajištěno, že informace 

vztahující se k dosud zveřejněné výroční zprávě budou zveřejněny po dobu povinného 

zveřejnění dané výroční zprávy. 

 

K bodům 5 až 8 - § 5 odst. 4, 5 a 7 

 

Navrhuje se upřesnit § 5 SvInf stran uveřejňování postupů, které musí povinné 

subjekty dodržovat při vyřizování všech podání nebo podnětů [§ 5 odst. 1 písm. d)], 

z následujících důvodů. 

 

Zákonem č. 251/2017 Sb. došlo k úpravě zákona č. 111/2009 Sb. ve vztahu k evidenci 

úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost občana [§ 51 odst. 5 

písm. d)]. Důvodem této legislativní změny bylo evidovat úkony veřejné moci, které jsou 

v praxi nazývány službami. Evidence těchto úkonů je katalogem služeb. Ten má s využitím 

informačních technologií usnadnit orientaci občana v komunikaci s orgány veřejné moci 

a vytvořit přehled o službách, které orgány veřejné moci poskytují. Podle uvedené novely 
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mají být v katalogu vedeny pouze čtyři atributy (popis úkonu, identifikátor úkonu, vymezení 

subjektu, který může podat žádost a forma úkonu).  

 

Zákon č. 106/1999 Sb. a jeho vyhláška č. 442/2006 Sb. upravují postupy, které musí 

povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. 

Tyto postupy jsou taktéž službami, o kterých se ale vedou jiné údaje než podle zákona 

č. 111/2009 Sb. Tyto údaje je potřeba získat k uveřejnění na portálu veřejné správy. Jako 

žádoucí se jeví, aby tyto údaje byly editovány ústředními správními úřady, v jejichž oblasti 

působnosti povinný subjekt působí. Povinné subjekty pak tyto údaje samy uveřejňovat 

nebudou, ale pouze odkážou na „návody“ vytvořené a zveřejněné na portále veřejné správy 

ústředními správními úřady.   

 

Co se týká ostatních povinně zveřejňovaných informací, ty nebude povinný subjekt 

předávat správci portálu, ale bude je toliko uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, tedy na svých internetových stránkách (jako dosud). 

 

K § 5 odst. 4 

 

Na internetových stránkách (způsobem umožňujícím dálkový přístup) budou 

zveřejňovány informace uvedené v § 5 odst. 1 kromě postupu, který musí povinný subjekt 

dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů [písmeno d)]. Na 

informace o postupu povinný subjekt toliko odkáže. Informace o postupu poskytne ústřední 

správní úřad správci portálu veřejné správy podle § 5 odst. 5. Povinný subjekt tak bude stran 

informací o postupu odkazovat na portál veřejné správy. 

 

K § 5 odst. 5 

 

Stanoví se, že informace uvedené v § 5 odst. 1 písm. d), tedy postup, který musí 

povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejní ústřední správní 

úřad, který je gestorem zákona, jímž jsou práva a povinnosti související se službou (neboli 

postupy) upraveny. Informace o postupu tak zveřejní pouze ústřední správní úřad na portále 

veřejné správy, nikoliv každý povinný subjekt.  

 

K § 5 odst. 6 

 

Toto ustanovení se navrhuje zrušit. Informace relevantní pro portál veřejné správy, 

tedy informace o postupech podle § 5 odst. 1 písm. d), budou správci portálu veřejné správy 

předány ústředním správním úřadem podle § 5 odst. 5. Ostatní povinné subjekty nebudou 

informace podle odstavce 1 předávat správci portálu, ale budou je toliko uveřejňovat na svých 

internetových stránkách. 

 

K bodu 9 - § 11a 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím neobsahuje výslovné ustanovení, které by 

povinným subjektům umožnilo odmítat žádosti žadatelů, u nichž lze dovodit zneužití práva na 

informace, tedy takové jednání, při němž cílem žadatele není získání informace, ale 

(zpravidla) zatížení povinného subjektu vyřizováním podání a podnětů žadatele, včetně 

žádostí o informace. Správní judikatura nicméně možnost odmítnout žádost o poskytnutí 

informace z tohoto nepsaného důvodu dovodila (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu 

č. j. 9 Ans 7/2012-56 a č. j. 8 As 55/2012-62). Judikatura postupně vymezuje i znaky zneužití 
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práva (resp. práva na informace). Ustanovení čl. 17 odst. 4 LPS však jakékoli omezení práva 

na informace podmiňuje striktním požadavkem, podle něhož toto omezení musí být stanoveno 

zákonem. Novela tento formální deficit napravuje tím, že do zákona tento důvod výslovně 

zakotvuje [po vzoru zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů, který v § 8 odst. 3 písm. b) obsahuje rovněž zvláštní ustanovení 

pro odmítnutí žádosti pro zneužití práva]. 

 

Návrh vychází z přístupu správní judikatury. Ta dovozuje, že k označení žadatele jako 

osoby zneužívající právo nepostačí, když tentýž žadatel podává velké množství žádostí 

o informace, nebo se opakovaně domáhá poskytnutí velkého množství informací, neboť 

množství požadovaných informací zákon nelimituje, naopak by se dalo říct, že s ním i počítá, 

když umožňuje prodloužit lhůtu pro vyřízení žádosti či uplatnění úhrady za mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání informací. Příkladem může být situace, kdy byl informační zákon použit 

jako určitá odveta ze strany žadatele, který byl s povinným subjektem např. 

v pracovněprávním sporu. Soudy ovšem upozornily, že je vždy třeba posuzovat každou 

situaci výlučně individuálně (a proto ani nelze v zákoně podrobnější znaky zneužívání práva 

na informace definovat). Jako zneužití práva na informace by bylo tedy možno pohlížet na 

situaci, kdy žadatel sleduje např. zahlcením povinného subjektu žádostmi zcela odlišný cíl, 

který vlastně s obsahem poskytnutých informací nijak nesouvisí.  

 

Návrh z potencionálních případů zneužití práva na informace výslovně (příkladmo) 

specifikuje dva nejtypičtější případy, a to podle dovoditelného účelu podané žádosti. Žádost 

bude možné odmítnout, zejména jestliže dovoditelným cílem žadatele bude žádostí (žádostmi) 

působit nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají požadované údaje o jejím soukromí, nebo 

nepřiměřená zátěž povinného subjektu. Návrh tedy není taxativní, pouze specifikuje typické 

případy zneužití práva na informace. Potencionálně totiž nelze vyloučit ani jiné případy 

zneužití práva na informace. Jako obranu před potencionálním zneužitím tohoto ustanovení 

zákon výslovně stanoví, že pouze rozsah požadovaných informací či počet podávaných 

žádostí není důvodem pro odmítnutí žádosti jako zneužití práva. 

 

Z procedurálního hlediska bude nutné žádost v případě, že žadatel bude dle povinného 

subjektu zneužívat právo na informace, odmítnout rozhodnutím vydaným podle § 15 SvInf. 

Takové žádosti tedy nebude možné odmítat „konkludentně“ (založením bez dalšího 

vyřizování). Názor povinného subjektu na zneužití práva ze strany žadatele bude muset být 

v rozhodnutí adekvátně zdůvodněn a bude podléhat instančnímu přezkumu nadřízeným 

orgánem povinného subjektu a následně přezkumu ve správním soudnictví. 

 

K bodu 10 - § 14 odst. 5 písm. d) 

 

Upravuje se legislativně-technický nedostatek stávajícího znění. To v § 14 odst. 5 

písm. a) a b) upravuje výzvy k doplnění žádosti a k upřesnění žádosti (první pro případy, 

v nichž se žadatel nedostatečně identifikoval, druhá pro případy, kdy z žádosti není zřejmé, 

jaká informace je žadatelem poptávána). V ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) se pak stanoví 

počátek plynutí lhůty pro vyřízení žádosti o informace. Stávající znění její počátek váže na 

přijetí (doručení) žádosti nebo doplnění, nikoli však již od upřesnění. Tento nedostatek novela 

napravuje (a to v souladu se stávající výkladovou praxí). Patnáctidenní lhůta pro vyřízení 

žádosti přitom bude počínat jak od upřesnění podle § 14 odst. 5 písm. b), tak od upřesnění 

v případech stanovených v § 14 odst. 6 (srov. formulace tohoto ustanovení). 
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K bodu 11 - § 14 odst. 6 

 

Ruší se nadbytečná povinnost pořizovat záznam o poskytnutí informace. U ústně 

podaných žádostí se tato povinnost neuplatnila (srov. znění § 13 odst. 3), v případě písemných 

žádostí pak je veden o vyřizování žádosti spis (v případě povinných subjektů, které podléhají 

povinnostem spisové služby), případně dokumentace (u ostatních). Specifická povinnost 

vytvářet záznam se proto jako nadbytečná ruší.  

 

Uvolněného ustanovení se využívá k doplnění specifické součinnosti mezi povinným 

subjektem a žadatelem tam, kde je taková součinnost nezbytná k vyřízení žádosti o informace, 

resp. k provedení tzv. testu proporcionality (k poměřování práva na informace s jiným 

veřejným subjektivním právem). 

 

Koncepce tohoto ustanovení ideově vychází z platového nálezu Ústavního soudu, 

který (v bodě 125 odůvodnění) vymezil podmínky pro zpřístupnění informace o platu 

a odměně pracovníka povinného subjektu1, čímž povinným subjektům de facto uložil 

povinnost posuzovat i jiné skutečnosti než jsou povinné náležitosti žádosti (identifikace 

žadatele a vymezení požadovaných informací). Svou povahou se přitom jedná o specifikaci 

tzv. testu proporcionality ve vztahu k žádostem o informace o výši platu nebo odměny 

pracovníků povinných subjektů. 

 

Ústavní soud tedy do procesu vyřizování žádosti o informace vnesl zcela nový aspekt, 

jímž je zkoumání postavení žadatele, účel získání informací a další okolnosti. Je proto třeba, 

aby zákon o svobodném přístupu k informacím na tento judikatorní vývoj reagoval, neboť 

nyní platné znění nepočítá ani s povinností žadatele odůvodňovat žádost, ani nedává procesní 

možnosti povinnému subjektu zkoumat v součinnosti se žadatelem důvody podané žádosti či 

postavení žadatele. Povinné subjekty v těchto případech až dosud postupovaly s odkazem na 

postavení žadatele jako dotčené osoby a výzvy k součinnosti činily s odkazem na § 4 odst. 3 

správního řádu, nicméně s ohledem na absenci navazující právní úpravy zejména z hlediska 

plynutí lhůt pro vyřízení žádosti, se pouhé využití správního řádu nejeví jako dostatečné a je 

třeba právní úpravu změnit. 

 

Nově se proto doplňuje specifická výzva povinného subjektu k součinnosti, která bude 

mít své místo v případech, v nichž připadá do úvahy provedení tzv. testu proporcionality při 

posuzování, zda informace má či nemá být zpřístupněna. Smyslem výzvy je umožnit žadateli, 

aby mohl zejména argumentačně provedení tohoto testu ovlivnit, tedy aby mohl povinnému 

subjektu sdělit údaje, které z jeho hlediska jsou pro získání informace na základě testu 

proporcionality nezbytné. 

 

První podmínkou pro uplatnění výzvy je existence nutnosti provedení testu 

proporcionality. Tu prozatím soudy dovozují ve vztahu k ochraně osobních údajů (informace 

o platech; srov. výše) a v případě ochrany autorského práva (nález Ústavního soudu ze dne 

21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16). Do úvahy může též připadat toto poměřování 

v případech ochrany obchodního tajemství, u něhož správní soudy připouštějí možnost 

prolomení ochrany z důvodu převažujícího veřejného zájmu. V nálezu sp. zn. IV. ÚS 3208/16 

                                                           
1 Povinná osoba může odmítnout poskytnout žadateli informace o platu a odměnách zaměstnance vyžádané na 

základě ustanovení § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud nejsou splněny všechny tyto 

podmínky: a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; b) informace samotná se 

týká veřejného zájmu; c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského 

hlídacího psa“; d) informace existuje a je dostupná. 
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Ústavní soud obecně uvedl, že při uplatňování důvodů pro neposkytnutí informace je nutné se 

zabývat otázkou, zda neexistuje veřejný zájem, který by vedl k prolomení ochrany ve 

prospěch práva na informace (soud konstatoval, že postačí určitá neformální úvaha týkající se 

existence případného veřejného zájmu). To znamená, že nutnost provedení testu 

proporcionality bude dána buď v případech, v nichž tak dovozuje judikatura jako povinnost 

povinného subjektu (typicky informace o platech) a dále v ostatních případech, v nichž by 

mohl alespoň hypoteticky existovat veřejný zájem na prolomení zákonné ochrany (např. 

v případě žádosti o informace o citlivé osobní údaje žádný takový veřejný zájem nebude a test 

proporcionality není vůbec namístě). 

 

Druhou podmínkou je, že na základě údajů známých povinnému subjektu (typicky 

z veřejně dostupných zdrojů např. na internetu) by po provedení předběžné úvahy 

(předběžného testu proporcionality) informaci nebylo možné zpřístupnit. To znamená, že 

existuje zákonný důvod pro neposkytnutí informace a současně nejsou povinnému subjektů 

známé žádné skutečnosti, pro které by bylo možné „prolomit“ zákonnou ochranu ve prospěch 

práva na informace.  

 

Budou-li tyto podmínky splněny, pak je povinností povinného subjektu vyzvat 

žadatele k poskytnutí součinnosti spočívající zejména ve sdělení účelu, pro který žadatel 

žádá o poskytnutí informace. Jinak řečeno povinný subjekt bude povinen dříve, než žádost 

odmítne, umožnit žadateli, aby žádost mohl především argumentačně doplnit o skutečnosti, 

které by mohly při provádění testu proporcionality vést k poskytnutí informace. Žadatel bude 

mít možnost doplnit, nikoli však povinnost (návrh vychází z toho, že žadatel nemusí žádost 

odůvodňovat). Pokud nedoplní, bude povinný subjekt při vyřizování žádosti vycházet jen 

z údajů jemu dostupných (srov. poslední věta navrženého ustanovení). 

 

V případech, v nichž bude součinnost odůvodněná, bude povinností povinného 

subjektu žadatele vyzvat do 7 dnů ode dne přijetí žádosti. Současně bude jeho povinností 

žadateli sdělit, jakým způsobem má být součinnost poskytnuta, a stanovit lhůtu pro její 

poskytnutí (ne kratší než 30 dní). Reakce na výzvu bude právem žadatele, nikoli jeho 

povinností. „Sankcí“ za neposkytnutí součinnosti bude to, že povinný subjekt žádost bude 

věcně posuzovat, avšak pouze na základě informací jemu dostupných. Právní úprava záměrně 

nevolí jako sankci „procesní“ odmítnutí či odložení žádosti při neposkytnutí součinnosti, ale 

povinnost žádost věcně vyřídit, ale jen na základě údajů dostupných povinnému subjektu. 

Pokud by neposkytnutí součinnosti mělo být důvodem pro odmítnutí (odložení) žádosti, 

zřejmě by v praxi vznikaly spory o to, co rozumět „neposkytnutím součinnosti“. Pouze 

případy, kdy žadatel byl zcela nečinný? Nebo i případy, kdy na žádost reagoval, dle mínění 

povinného subjektu nedostatečně (např. neprokázal požadavky platového nálezu Ústavního 

soudu apod.)? Právní úprava proto zcela záměrně volí řešení, podle něhož je právem žadatele 

součinnost poskytnout, nikoli povinností. Toto řešení lze považovat za plně ústavně 

konformní.   
 

Právní úprava koncepčně zachovává ústavní zásadu (plynoucí z čl. 17 LPS), podle níž 

obecně žádost o informace nemusí být odůvodněná. Stanovení takové povinnosti by tedy bylo 

nejen neústavní, ale muselo by být dále podrobněji regulováno, neboť pouhé uložení 

povinnosti odůvodnit žádost by bylo snadno splnitelné uvedením jakéhokoli obecného, na 

první pohled legitimního důvodu. Právní úprava by musela stanovit, jakým způsobem 

povinný subjekt prokáže nepravdivost daného důvodu, jak bude tuto skutečnost zkoumat, pro 

jaké účely získání informace je žádost nepřípustná apod. Odhlédneme-li od zjevné 
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neústavnosti takové povinnosti, je nutné připomenout též její (popsanou) praktickou 

nerealizovatelnost.  

 

V praktické rovině tedy bude aplikace § 14 odst. 6 probíhat tak, že povinný subjekt 

zváží, zda požadovanou informaci může vydat. Pokud nikoli (shledá existenci zákonného 

důvodu pro její nezpřístupnění) a bude-li současně namístě uvažovat o případném prolomení 

zákonné ochrany na základě testu proporcionality (ať již formalizovaného jako v případě 

žádosti o platy, nebo neformálního tam, kde bude hypoteticky možné uvažovat o existenci 

veřejného zájmu na zpřístupnění informace), vyzve povinný subjekt žadatele k součinnosti. 

Podle obsahu poskytnuté součinnosti pak žádost vyřídí na základě jemu dostupných údajů 

(provede test proporcionality s ohledem na údaje, které sám zná, případně na údaje, které mu 

sdělil sám žadatel). 

 

Lhůta pro žadatele k poskytnutí součinnosti bude stanovena povinným subjektem, 

nesmí být ale kratší než 30 dnů ode dne doručení žádosti. Současně se stanoví, že 

patnáctidenní lhůta pro vyřízení žádosti o informace [§ 14 odst. 5 písm. d)] počíná plynout 

ode dne vyjádření žadatele, či ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí součinnosti.  

 

Je důležité upozornit, že výzva nevede k faktickému prodloužení lhůty pro vyřízení 

žádosti a tím pádem ke zhoršení postavení žadatele z hlediska rychlosti vyřízení žádosti 

o informace. Je totiž zcela na žadateli, jak „rychle“ součinnost poskytne (může druhý den od 

doručení výzvy ihned reagovat i např. odmítnutím součinnosti a od tohoto okamžiku plyne 

povinnému subjektu patnáctidenní lhůta pro vyřízení žádosti). Jinak řečeno rychlost vyřízení 

žádosti je v tomto případě prakticky plně v dispozici žadatele. 

 

K bodu 12 - § 14 odst. 7 písm. d) 

 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 8 As 55/2012-62 (bod 109 odůvodnění) přiznal 

osobám dotčeným požadovanou informací (tedy těm, o nichž informace vypovídá nebo které 

k ní mají specifické právo) postavení dotčené osoby podle § 2 odst. 3 SpŘ a v okamžiku 

vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti účastníka řízení podle § 27 odst. 2 SpŘ. Povinný 

subjekt je tak povinen při vyřizování žádosti o informace umožnit dotčeným osobám hájit 

jejich práva a zájmy, tj. je především povinen je vyzvat k vyjádření se k podané žádosti a 

vyrozumět je o způsobu jejího vyřízení (srov. navazující rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu č. j. 1 As 189/2014-48 a č. j. 5 As 169/2014-24). To ovšem může v případě mnohosti 

dotčených osob (např. u žádostí o informace o platech mnoha zaměstnanců, často i bývalých, 

povinných subjektů), vyřizování žádosti o informace značně zkomplikovat z hlediska 

naplňování lhůty pro její vyřízení. Proto se v § 14 odst. 7, který upravuje závažné důvody pro 

prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o 10 dnů, doplňuje nový důvod, jímž je prodloužení 

potřebné pro uplatňování práv dotčených osob, resp. osob, které mohou být přímo dotčeny 

poskytnutím požadované informace (rozumí se případným poskytnutím, neboť to, zda 

informace nakonec bude zpřístupněna, je až výsledek „řízení“ o žádosti). To samozřejmě 

neznamená, že by povinný subjekt mohl prodloužit lhůtu kdykoliv bude muset do řízení 

zapojit dotčené osoby (dotčenou osobu), ale jen tehdy, je-li to objektivně potřebné pro řádné 

vyřízení žádosti o informace. Oprávněnost takového prodloužení může být následně 

hodnocena v rámci stížnostního řízení podle § 16a. 
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K bodu 13 - § 15 odst. 3 

 

Ustanovení § 15 odst. 3 upravuje procesní situaci, kdy povinný subjekt vyřídí žádost 

o poskytnutí informací formou kopií dokumentů kladně, avšak v souladu s SvInf z ní vyloučí 

osobní údaje (např. ve vydávaných kopiích správních rozhodnutí odstraní identifikační údaje 

účastníků řízení a svědků). V takovém případě nebude povinný subjekt muset vydat 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Možné zneužití nadepsaného ustanovení povinným subjektem 

je pak minimalizováno tím, že žadatel může do 15 dní od poskytnutí informací sdělit, že trvá 

na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu neposkytnutých údajů (sdělení bude 

možné učinit identickou formou jako samotné podání žádosti o informace). Povinný subjekt 

takové rozhodnutí vydá ve zkrácené lhůtě, přičemž žadatel může následně využít možnost 

podání příslušného opravného prostředku. 

 

K bodu 14 - § 16 odst. 4 

 

Zásadní změnou, která má přispět efektivnějšímu vymáhání a dodržování práva na 

informace, je zavedení tzv. informačního příkazu. Informačním příkazem je takové opatření 

nadřízeného orgánu povinného subjektu, při němž je povinnému subjektu přímo uloženo 

poskytnutí informace (jsou-li pro takový postup splněny zákonné důvody, tj. nejedná-li se 

o informaci, kterou by nebylo možno vydat). Zakotvení předestřeného institutu je reakcí na 

frekventovaný problém aplikační praxe, kdy povinný subjekt mnohdy opakovaně 

nerespektuje právní názor nadřízeného orgánu a v situaci, kdy nezákonně odmítá vyhovět 

žadateli, neexistuje účinný žádný nástroj, s jehož pomocí by se žadatel proti takovému 

obstrukčnímu postupu mohl bránit. V odůvodněných případech, kdy nebrání poskytnutí 

informace žádný zákonný důvod (tj. důvod aplikovaný povinným subjektem ani jiný zákonem 

stanovený důvod) a nebude-li vyřízení žádosti současně předpokládat mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání informací, bude nadřízený orgán povinen vydat informační příkaz, v němž 

povinnému subjektu (resp. právnické osobě, jíž je povinný subjekt součástí, nemá-li sám 

právní osobnost) přikáže, aby požadované informace poskytl. Závaznost a vynutitelnost 

informačního příkazu je dána tím, že se bude jednat o exekuční titul (srov. změna § 20 odst. 

4), tudíž se jeho naplnění bude možné domáhat prostřednictvím jeho výkonu, a to podle § 103 

a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména výkonem 

rozhodnutí na nepeněžité plnění podle § 108, patrně nejčastěji ukládáním donucovacích pokut 

[rozhodnutí nebude možné vykonat postupem podle občanského soudního řádu, což vylučuje 

§ 251 odst. 1 o. s. ř., resp. § 274 odst. 1 in fine o. s. ř.]. Povinným bude buď přímo povinný 

subjekt, má-li způsobilost být účastníkem exekučního řízení (§ 103 odst. 1, např. obec či kraj 

při poskytování informací ze samostatné působnosti), nebo právnická osoba, jíž je povinný 

subjekt součástí-orgánem (např. Česká republika, je-li povinným subjektem Ministerstvo 

vnitra, lhostejno, zda v postavení státního orgánu či organizační složky státu).  

 

Předkladatel se zabýval otázkou, zda se má informační příkaz vztahovat i na 

poskytování informací územními samosprávnými celky v samostatné působnosti, tedy zda 

uložením povinnosti poskytnout informaci by nedošlo k nepřiměřenému zásahu státu do práva 

na samosprávu. Předkladatel tento názor nesdílí. Poskytování informací není rozhodováním o 

právu na samosprávu (resp. není výkonem samosprávné rozhodovací pravomoci). To, že 

zákon vyřizování žádostí o informace ze samostatné působnosti svěřuje do působnosti 

samostatné (srov. § 20 odst. 6 SvInf a contr.), neznamená, že dává obcím a krajům úvahu, zda 

informaci vydat či nikoli. Naopak, obce i kraje jako povinné subjekty jsou striktně vázány 

zákonnými podmínkami (čl. 17 odst. 4 LPS a § 7 až 11 SvInf), takže neposkytnout informaci 

mohou jen v zákonem daných případech. Z tohoto důvodu příkaz nadřízeného orgánu 
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poskytnout informaci ze samostatné působnosti není zásahem do rozhodovací pravomoci obce 

či kraje (ta de facto žádná není), ale toliko výsledkem přezkumu zákonných podmínek pro 

odepření informace. Kromě toho podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu je pro povinný 

subjekt závazný právní názor vyjádřený odvolacím orgánem, a proto dovodí-li nadřízený 

orgán obce či kraje v rámci odvolacího řízení povinnost informaci poskytnout, nemůže 

(nechce-li porušit zákon) dotčená obec či kraj informaci neposkytnout. Právní stav je tedy 

i bez informačního příkazu takový, že obec či kraj i nyní musejí na základě rozhodnutí 

odvolacího orgánu informaci vydat, byť se jedná o informaci vztahující se k samostatné 

působnosti obce. 

 

K bodu 15 - § 16 odst. 5 

 

Upřesňuje se dosavadní ustanovení § 16 odst. 4, které umožňuje správnímu soudu, aby 

při přezkumu rozhodnutí o odvolání uložil přímo povinnému subjektu povinnost poskytnout 

informaci. Změna především výslovně vylučuje soudní informační příkaz v případě, že by 

k vyřízení žádosti bylo nutné mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Novela dále 

zavazuje k určení lhůty pro vyřízení žádosti a současně mu ukládá, pokud tento soudní příkaz 

soud využije, aby rozhodnutí doručil též povinnému subjektu. Nezřídka se totiž stává, že 

povinný subjekt není včas informován o vydání rozhodnutí, neboť dle stávajícího právního 

stavu není účastníkem soudního řízení a rozhodnutí soudu mu tudíž není doručováno, takže 

lhůta pro nové vyřízení žádosti mu marně uplyne. 

 

K bodům 16 až 24 - § 16a odst. 1 písm. d), § 16a odst. 3, § 16a odst. 5 až 7 a 9 

 

V souvislosti s doplněním zálohy na úhradu nákladů se do zákona doplňuje též 

opravný prostředek – stížnost na výši zálohy na úhradu nákladů. V podrobnostech lze odkázat 

na změnu § 17a. 

 

Dále se odstraňují některé aplikační problémy související se stížností. Předně se 

 stanoví lhůta pro podání opakované stížnosti v téže věci [§ 16a odst. 3 písm. c)]. Ta 

bude rovněž třicetidenní a počíná plynout ode dne uplynutí lhůty pro nové vyřízení žádosti 

(zjednání nápravy) na základě předchozího rozhodnutí o stížnosti. Dále se v odstavcích 6 a 7 

doplňuje způsob vyřízení stížnosti v případě, že je podána opožděně (nadřízený orgán ji 

rozhodnutím odmítne). V odstavci 9 se upravuje nesprávný odkaz na § 178 správního řádu. 

 

V ustanovení § 16a odst. 7 písm. c) se rozšiřuje možnost přikázat povinnému subjektu 

zjednání nápravy v případě nesprávné výzvy k úhradě nákladů. Až dosud byla tato možnost 

pouze pro případy úhrady nákladů pro povinné subjekty – územní samosprávné celky, pokud 

vyřizovaly žádosti v samostatné působnosti. Pro ostatní povinné subjekty tato možnost 

stanovena nebyla a nadřízené orgány v případě, že shledaly nesprávnou výši úhrady, tuto 

musely samy snížit [§ 16a odst. 7 písm. b)]. To se však v praxi ukázalo jako problematické 

v situaci, kdy sice nadřízený orgán učiní závěr o nesprávné výši úhrady, sám však na 

podkladě jemu dostupných informací není sto úhradu stanovit za povinný subjekt. Úprava 

tento nedostatek napravuje tak, že umožňuje nadřízenému orgánu buď úhradu snížit (písm. 

b/), nebo věc „vrátit“ povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, tedy úhradu stanovil nově 

(písm. c/). Pouze v případě povinných subjektů – územních samosprávných celků, pokud 

vyřizovaly žádosti o informace ze samostatné působnosti, nebude nadřízený orgán moci 

úhradu snížit podle písm. b), ale bude muset vždy věc vracet územnímu samosprávnému 

celku ke zjednání nápravy podle písm. c).  
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Současně se doplňuje v § 20 odst. 4 písm. c) aplikace správního řádu pro podání 

stížnosti a její náležitosti. Stížnost tedy bude podléhat pravidlům stanoveným v § 37 a 45 

správního řádu. Stanoví se tak s ohledem na příbuznost tohoto institutu s odvoláním podle 

správního řádu, resp. se žádostí o ochranu před nečinností, které uvedeným požadavkům 

rovněž podléhají. 

 

K bodům 25 až 28 - § 17 až 17b 

 

Navržené znění ustanovení § 17a a 17b SvInf upravuje zálohu na úhradu nákladů 

spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.  

 

Pokud bude žádost směřovat k mimořádně rozsáhlému vyhledávání informací, bude 

povinný subjekt oprávněn (nikoli povinen) žádat zálohu. Tu stanoví odhadem 

předpokládaných nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, přičemž její výše 

je omezena jednak procentem z odhadu (60%) a dále maximální částkou 1000 Kč.  

 

Záloha na úhradu nákladů je záměrně omezena pouze na mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání informací tak, aby v případě, že žadatel zálohu nezaplatí, nemusel povinný 

subjekt tento náklad vynaložit (podle stávajícího znění zákona musí povinný subjekt nejdříve 

vyhledání provést, aby mohl žadateli výši úhrady vyčíslit; pokud však žadatel úhradu 

odmítne, dochází ke zbytečnému vynaložení prostředků). Záloha se nevztahuje na ostatní 

náklady (za pořízení kopií, technického nosiče dat a odeslání informace žadateli), neboť tyto 

náklady lze vyčíslit předem (vypočítat) a reálně je vynaložit až v případě, že žadatel úhradu 

zaplatil. U těchto nákladů tudíž ochrana povinného subjektu skrze zálohu není nutná. 

 

Uplatnění zálohy je kromě limitace její výše rovněž zpřísněno lhůtou (oznámení musí 

být odesláno do 7 dní, tj. reálně do 5 pracovních dní) a povinností výši zálohy řádně 

odůvodnit (§ 17a odst. 2). Žadatel má zákonnou lhůtu 30 dnů na zaplacení zálohy, přičemž 

její výši může zpochybnit stížností podle § 16a. Lhůta pro úhradu zálohy po dobu vyřizování 

stížnosti na její výši neplyne. Pokud žadatel zálohu ve lhůtě nezaplatí, povinný subjekt žádost 

odloží (identické právní řešení jako v případě odložení pro nezaplacení samotné úhrady 

nákladů podle § 17 odst. 5). Pokud žadatel zálohu zaplatí, povinný subjekt vyhledá 

požadované informace a následně postupuje podle § 17 s tím, že výši úhrady stanoví rozdílem 

konečných nákladů a zaplacené zálohy. 

 

Zákon stanoví dvě pojistky proti zneužití tohoto institutu vůči žadateli: zálohu limituje 

(srov. výše) a dává žadateli možnost výši zálohy napadnout stížností (srov. § 16a). 

 

Ustanovení § 17b odst. 1 upravuje plynutí lhůt pro vyřízení žádosti v souvislosti 

s požadavkem na úhradu nákladů, resp. na úhradu zálohy. Ustanovení § 17b odst. 2 pak 

podmiňuje možnost žádat úhradu nákladů či zálohy na úhradu nákladů vydáním a řádným 

zveřejněním sazebníku úhrad a řádným oznámením výše úhrady či zálohy v souladu s § 17, 

resp. § 17a. V § 17b odst. 3 se výslovně stanoví, čí příjem je zaplacená úhrada nákladů 

(převzetí a modifikace původního § 17 odst. 6). 

 

V ustanovení § 17 odst. 3 se s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu 

(rozsudky ze dne 14. 7. 2017, č. j. 5 As 181/2016-23 a ze dne 29. 6. 2017, č. j. 7 As 300/2016-

21) upřesňuje povinnost povinného subjektu vyzvat žadatele k úhradě nákladů před uplynutím 

lhůty pro vyřízení žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. d) a § 14 odst. 7. 
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Existence institutu zálohy na úhradu nákladů se nijak nedotýká možnosti stanovit 

přímo úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací buď tím, že povinný 

subjekt toto vyhledávání provede a následně účtuje úhradu, nebo tzv. kvalifikovaným 

odhadem (např. při požadavku na určité typizované informace z 1000 spisů povinný subjekt 

provede vyhledávání v části z nich a na základě průměrné doby vyhledávání informací 

v jednom spise stanoví celkovou výši úhrady). Bude tedy na povinném subjektu, zda zvolí 

zálohu nákladů či zda přímo vyčíslí úhradu typicky za pomoci kvalifikovaného odhadu. 

 

K bodu 29 a 30 - § 20 odst. 4 písm. c) 

 

S ohledem na zavedení informačního příkazu (srov. změna § 16 odst. 4) se výslovně 

upravuje možnost jeho exekučního výkonu ve správní exekuci. V podrobnostech srov. 

důvodová zpráva k § 16 odst. 4. 

 

K bodu 31 - § 20 odst. 4 písm. d) 

 

Aplikace správního řádu na řízení o stížnosti se vztahuje i na náležitosti podání a na 

způsob podání. V podrobnostech srov. odůvodnění ke změnám § 16a. 

 

K bodu 32 - § 20 odst. 5 

 

V ustanovení se doplňuje určení exekučního správního orgánu pro výkon rozhodnutí 

podle § 16 odst. 4 (předpokládá se exekuce na nepeněžitá plnění). Na rozdíl od obecné právní 

úpravy obsažené ve správním řádu (§ 107 odst. 1) se stanoví, že exekučním správním 

orgánem je nadřízený orgán, tedy ten, který vydal informační příkaz. Pouze v případě, že je 

nadřízeným orgánem ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, bude exekučním správním 

orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla povinného subjektu. 

 

K bodu 33 - § 21 odst. 4 písm. c) 

 

 V návaznosti na navrhované zrušení § 5 odst. 6 nynějšího znění zákona se navrhuje 

zrušit zákonné zmocnění pro Ministerstvo vnitra stanovit vyhláškou formu a datový formát 

údajů pro zpřístupnění nebo předání informací.  

 

K čl. II 

 

K odst. 1: 

 

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.  

 

K odst. 2: 

 

V návaznosti na navrženou změnu v § 5 odst. 3 se v rámci přechodných ustanovení 

ukládá povinnost ponechat informace zveřejněné podle § 5 odst. 3 přede dnem nabytí 

účinnosti nového zákona nejméně po dobu tří let ode dne účinnosti nového zákona. 
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K odst. 3: 

 

 Ustanovení § 5 odst. 5 zavádí novou povinnost věcně příslušných ústředních správních 

úřadů zveřejnit na portále veřejné správy informace o postupu, který musí povinný subjekt 

dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů; na takto zveřejněnou informaci o postupu 

následně odkážou povinné subjekty (viz § 5 odst. 1 písm. d)). V zájmu řádného splnění nově 

ukládaných povinností se v rámci přechodných ustanovení navrhuje lhůta jeden rok ode dne 

nabytí účinnosti nového zákona, a to jak pro ústřední správní úřady, tak i pro povinné 

subjekty. 

  

K čl. III 

 

Předpokládané nabytí účinnosti bylo stanoveno na první den třetího kalendářního 

měsíce po dni vyhlášení tak, aby se praxe mohla na změny připravit. Jelikož se však nejedná o 

změny, které by zaváděly nové povinnosti, není třeba legisvakanční lhůty delší. 
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