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VI. 

 

Text částí zákona v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

§ 2 

Povinnost poskytovat informace 

 

VARIANTA 1 

 

 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat 

informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a 

jejich orgány a veřejné instituce 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. 

 

VARIANTA 2 

 

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat 

informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a 

jejich orgány a veřejné instituce 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 

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. 
 

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

obchodních korporacích). 

 

§ 3 

 

(11) Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované 

způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž 

způsob ani účel následného využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen 

a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat. 
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§ 5 

Zveřejňování informací 

  

 (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých 

úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich 

kopie, tyto informace: 

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých 

provozuje svoji činnost, 

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde 

lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet 

rozhodnutí o právech a povinnostech osob, 

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného 

subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, 

které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, 

která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a 

způsob a místo, kde lze takový formulář získat, 

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i 

jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,  

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, 

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a 

rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a 

které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně 

informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí, 

f) sazebník úhrad za poskytování informací, 

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování 

informací (§ 18), 

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4, 

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, 

j) elektronickou adresu podatelny. 

  

 (2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit 

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti, 

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, 

které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních 

smluv2b) podle § 14a, 

 a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. 

  

 (3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem 

podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, 

nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit 

doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Poskytnutá nebo doprovodná informace 

musí být zveřejněna nejméně po dobu tří let. 
  

 (4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, 

které jsou pouze fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 1 písm. d) a 

odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou 
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tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu 

zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis. 

  

(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. 

 (5) (6) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo 

rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, 

jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový 

přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací 

podle zvláštního právního předpisu.3a) 

  

 (6)  (7) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, 

že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci 

portálu veřejné správy nebo mu je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a 

předávaných informací stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 (7)  (8) (7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími 

způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace. 

 ____________________  
2b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. 
3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů. 

 

§ 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.  

 

§ 14 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace 

 

 (1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. 

  

 (2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel 

domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti 

jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k 

trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého 

pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a 

adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAXVA37OG)



4 
 

elektronická adresa. 

  

 (3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické 

adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické 

adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu 

povinného subjektu. 

  

 (4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro 

doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve 

smyslu tohoto zákona. 

  

 (5) Povinný subjekt posoudí žádost a: 

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o 

informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě 

do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 

30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, 

nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání 

žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, 

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a 

tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději 

do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nebo upřesnění; je-li 

zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční 

nabídku. 

  

 (6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. 

 

 (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. 

  

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt 

prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:  

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od 

úřadovny vyřizující žádost,  

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací 

požadovaných v jedné žádosti,  

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí 

o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají 

závažný zájem na předmětu žádosti., 
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d) nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být přímo dotčeny 

poskytnutím požadované informace. 

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to 

včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.  

 

§ 15 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

 (1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 

vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen 

„rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.  

  

 (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 

informační služby podle knihovního zákona2a) a muzea a galerie poskytující standardizované 

veřejné služby19) se věta první nepoužije.  

 

(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. 

  

§ 16 

Odvolání 

  

 (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.  

  

 (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému 

orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.  

  

 (3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání 

povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení 

rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.  

 

(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.  
  

 (4) (5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle 

zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. 
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Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace 

poskytnout. 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. 

 

§ 16a 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

 

 (1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může 

podat žadatel,  

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,  

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla 

poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti,  

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí, nebo  

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3, s výší zálohy na úhradu 

podle § 17a odst. 2 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v 

souvislosti s poskytováním informací.  

  

 (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned 

vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.  

  

 (3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne  

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, § 17 odst. 3 nebo § 17a 

odst. 2, 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. , 

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). 

  

 (4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.  

  

 (5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému 

orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela 

nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, sníží 

úhradu nebo zálohu na úhradu nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

  

 (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) 

přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že  

a) postup povinného subjektu potvrdí,  

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil 

žadateli konečnou licenční nabídku, nebo  

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při 
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výkonu samostatné působnosti. , 

d) stížnost odmítne, je-li podána opožděně. 

  

 (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá 

postup povinného subjektu a rozhodne tak, že  

a) výši úhrady, zálohy na úhradu nebo odměny potvrdí,  

b) výši úhrady, zálohy na úhradu nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči 

orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo 

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu 

nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné 

působnosti. , 

d) stížnost odmítne, je-li podána opožděně. 

 

  (8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.  

  

 (9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti 

rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle 

odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený 

podle § 178 odst. 2 věty poslední předposlední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto 

zákona.  

  

 (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu 

odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.  

  

§ 17 

Hrazení nákladů 

 

 (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat 

úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 

technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat 

i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

  

 (2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.  

  

 (3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, 

písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace 

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

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.  

  

 (4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, 

ztrácí nárok na úhradu nákladů.  

  

 (5) (4) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované 

úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu 

nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované 
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úhrady lhůta podle věty druhé neběží.  

  

 (6) (5)  Úhrada je příjmem povinného subjektu.  

  

§ 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.  

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAXVA37OG)

aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%252316a'&ucin-k-dni='30.12.9999'


9 
 

ČÁST DRUHÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 20 

 

 (1) Povinnost uvedená v § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2001. Pro obce, které 

nejsou městy,16) povinnost podle § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2002.  

  

 (2) Povinnost uvedená v § 5 odst. 3 nastává dnem 1. ledna 2002.  

  

 (3) Lhůta pro poskytnutí informace [§ 14 odst. 3 písm. c)] a prodloužení této lhůty (§ 

14 odst. 5) se v prvních 12 měsících od účinnosti zákona prodlužují na dvojnásobek, a dalších 

12 měsíců se prodlužují o polovinu.  

  

 (4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona  

a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,  

b) pro odvolací řízení a , 

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

subjektem podle § 16 odst. 4 a 

d) c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení pro způsob 

podání stížnosti a její náležitosti 

 

ustanovení správního řádu17); dále se při postupu podle tohoto zákona použijí 

ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o 

ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.  

  

 (5) Nelze-li podle § 178 správního řádu17) nadřízený orgán určit, rozhoduje v 

odvolacím řízení a v řízení o stížnosti ten, kdo stojí v čele povinného subjektu. 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. 

 

 (6) Informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, 

poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.  

 

§ 21 

 

 (4) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou 

 

a) strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

b) osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d), .  

c) formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 

6. 
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