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III. 
N á v r h 

 
ZÁKON 

 
ze dne ………  2020, 

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

pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),  
ve znění pozdějších předpisů 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 
 

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., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto: 
 
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:  

 
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 

o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.“. 
 
2.  V § 2 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat 

informace vztahující se ke své působnosti, je 
a) státní orgán, 
b) územní samosprávný celek, 
c) právnická osoba zřízená zákonem, 
d) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem 

nebo právnickou osobou podle písmene c), pokud 
1. byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování 

potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
2. je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo 
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právnickou osobou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu dohledu státu, 

územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) anebo 

je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů 

jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou 

podle písmene c), 
 

e) právnická osoba 
1. zřízená nebo založená za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb 

obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
2. financovaná převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou 

osobou podle písmene c) nebo d) nebo podléhající řídícímu dohledu státu, 

územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) nebo 

d) anebo v jejímž správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina 

členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou 

osobou podle písmene c) nebo d), 
  

f) právnická osoba jiná než uvedená v písmenu a) až e), jestliže stát, územní 

samosprávný celek nebo právnická osoba uvedená v písmenu c) až e) má přímo 

nebo prostřednictvím jiné právnické osoby postavení jejího jediného zakladatele, 

zřizovatele nebo společníka nebo postavení obdobné nebo jestliže se na této 

právnické osobě spolu účastní přímo nebo prostřednictvím jiné právnické osoby 

pouze stát, územní samosprávný celek nebo právnická osoba uvedená v písmenu c) 

až e), 
 

g) veřejný podnik“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
3.  V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 
 

„(2) Veřejným podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba činná 

v oblastech uvedených v článku 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací 

veřejného sektoru, v níž může stát, územní samosprávný celek nebo právnická osoba podle 

odstavce 1 písm. c) až f) vykonávat přímo nebo nepřímo dominantní vliv na základě majetkové 

účasti v této právnické osobě nebo pravidel, jimiž se řídí. Má se za to, že podmínka 

dominantního vlivu je splněna, pokud stát, územní samosprávný celek nebo právnická osoba 

podle odstavce 1 písm. c) až f) přímo nebo nepřímo  
a) drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu veřejného podniku, 
b) disponují s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na veřejném podniku, 

nebo 
c) mohou jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 

veřejného podniku. 
 
(3) Veřejný podnik je povinen podle tohoto zákona poskytovat pouze ty informace, které 

se týkají jeho činností podle odstavce 2 věty první.“. 
 

 
 Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6. 
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CELEX 32019L1024 
 
4. Nad označení § 3 se vkládá nadpis „Základní pojmy“. 

 
5. Nadpis § 3 se zrušuje. 

 
6. V § 3 se odstavce 7 až 11 zrušují. 

 
7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní: 
 

„§ 3a 
 

(1) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového 

souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, 

rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých 

údajů a jejich vnitřní struktury.  
  
 (2) Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, 

který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn 

veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených  
v datovém souboru.  
  
 (3) Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí pravidlo, které bylo 

vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých 

programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.  
  

(4) Metadaty se pro účely tohoto zákona rozumí data popisující souvislosti, obsah  
a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.  
  
 (5) Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované 

způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, které lze 

využít zejména při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým 

účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů, jejichž způsob ani účel následného 

využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány  
v národním katalogu otevřených dat. 
 

(6) Standardními podmínkami užití se pro účely tohoto zákona rozumí poskytování 

informací za takových podmínek, které jsou objektivní, přiměřené, nediskriminační, 

nevýhradní a neomezují způsob ani účel následného využití poskytovaných informací. 
 

(7) Dynamickými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace  
v elektronické podobě, které podléhají průběžné aktualizaci nebo aktualizaci v reálném 

čase, zejména z důvodu jejich významné proměnlivosti nebo rychlého zastarávání. 
 
(8) Rozhraním pro programování aplikací se pro účely tohoto zákona rozumí sada 

funkcí a procesů umožňujících vytváření aplikací, které přistupují k funkcím nebo datům 

operačního systému, databáze, aplikace nebo jiné elektronické služby.“. 
 
CELEX 32019L1024 
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8. V § 4a odst. 1 větě první se za slova „poskytuje se“ vkládají slova „podle standardních 

podmínek užití“.  
 
CELEX 32019L1024 
 
9. V § 4a odst. 2 písm. e) se slova „informačního systému“ nahrazují slovy „pro programování 

aplikací“. 
 

10. V § 4b odst. 1 větě první se za slovo „poskytuje“ vkládají slova „podle standardních 

podmínek užití“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
11. V § 4b odst. 1 větě poslední se slova „by měly co nejvíce splňovat“ nahrazují slovy „co 

nejvíce splňují“.  
 

12. V § 4b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

13. V § 4c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a dalších informací zveřejňovaných 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména rozhraním pro programování aplikací. 
Informace obsažené v národním katalogu otevřených dat jsou poskytovány způsobem 

umožňujícím dálkový přístup jako otevřená data“. 
 
CELEX 32019L1024 
 

 
14. V § 5 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. b) se text „§ 14a“ nahrazuje textem „§ 14b“.  

 
15. V § 5 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušuje.  

 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 
16. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 5a 
Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 
(1) Povinné subjekty, které na základě zákona vedou a spravují registry, evidence, 

seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zákona každému 

přístupné (dále jen „registr“), jsou povinny tyto informace zveřejňovat v přehledné formě 

způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje 

povinnost zamezit sdružování informací. 

 
(2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v registrech, s výjimkou 

dokumentů ze sbírky listin, jsou-li součástí registru, rovněž jako otevřená data. Podle věty 

první se nezveřejní jméno a příjmení, datum narození s výjimkou roku narození, rodné číslo 
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a adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou názvu obce; to neplatí,  
jsou-li tyto údaje uvedeny v registrech v souvislosti s podnikáním nebo jinou obdobnou 

výdělečnou činností nebo v souvislosti s členstvím fyzické osoby ve statutárním  
nebo jiném orgánu právnické osoby nebo s výkonem funkce statutárního orgánu.   

 
(3) Povinné subjekty zveřejňují dynamická data, která nejsou obsažená v registrech 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména prostřednictvím rozhraní pro 

programování aplikací jako otevřená data, bezprostředně po jejich shromáždění. Pokud by 

bezprostřední zveřejnění dynamických dat dle věty první představovalo  
pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, zveřejní povinný subjekt dynamická data  
bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k nepřiměřenému narušení využitelnosti 

dynamických dat. Povinné subjekty zaevidují jimi zveřejňovaná dynamická data 

v národním katalogu otevřených dat. 
 

 
§ 5b 

Zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou 
 

Povinný subjekt zveřejňuje ve strojově čitelném a otevřeném formátu podle 

standardních podmínek užití, zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, 
jako otevřená data informace, jejichž seznam se stanoví podle čl. 14 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024. Přístup a využití datových souborů 

s vysokou hodnotou je bezplatný, nestanoví-li seznam podle věty první jinak.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
 
17. V § 14 odst. 5 písm. a) a d) se text „§ 14a“ nahrazuje textem „§ 14b“.  

 
18. § 14a včetně nadpisu zní: 
 

„§ 14a 
Výhradní dohody 

 
(1) Povinný subjekt se může při poskytování informací odchýlit od standardních 

podmínek užití a uzavřít výhradní dohodu o poskytování informací (dále jen „výhradní 

dohoda“) s příjemcem informace, pokud je to nezbytné pro poskytování služby  
ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt informaci na základě výhradní dohody 

podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla 

výhradní dohoda o poskytnutí informace uzavřena. 
 

(2) Povinný subjekt může výhradní dohodu uzavřít s příjemcem informace rovněž 

v případě, kdy se výhradní právo týká digitalizace kulturních zdrojů, které již nejsou 

chráněny autorským právem nebo jiným právem duševního vlastnictví, jestliže je to 

nezbytné pro naplnění veřejného zájmu. Výhradní dohodu podle věty první lze uzavřít 

nejdéle na 10 let. Tato doba může být prodloužena, je-li to nezbytné vzhledem k povaze 

digitalizovaných kulturních zdrojů a veřejnému zájmu. Povinný subjekt přezkoumá trvání 

důvodů, na základě kterých byla výhradní dohoda uzavřena, v jedenáctém roce trvání, 

případně každých následujících 7 let.  
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(3) V případě uzavření výhradní dohody k digitalizaci kulturního zdroje podle 

odstavce 2 musí být povinnému subjektu bezplatně nejpozději ke konci trvání výhradní 

dohody poskytnuta kopie digitální reprodukce kulturního zdroje, kterou bude možné  
po skončení trvání výhradní dohody poskytnout podle tohoto zákona. 

  
(4) Podmínky poskytnutí informace na základě výhradní dohody musí umožňovat 

další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak.  
 

(5) Povinný subjekt zveřejní výhradní dohody uzavřené při poskytování informací 

podle tohoto zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně dva měsíce předtím, 

než nabydou účinnosti. Povinný subjekt zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

výsledky přezkumu trvání důvodů uzavření výhradní dohody podle odstavců 1 a 2.  
Na ustanovení výhradních dohod uzavřených podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana 

obchodního tajemství.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
19. Za § 14a se vkládají nové § 14b a 14c, které včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 14b  
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací  

 
(1) Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), 

poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu 

ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není vyňat z povinnosti 

poskytovat informaci podle § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto 

zákonem podle autorského zákona2b).  
  

(2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, 
nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem 
a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.  
  

(3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě  
(dále jen "licenční smlouva") musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu  
se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen "licence") 

se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.  
  

(4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní 

licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. 

Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 

3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta; to neplatí  
v případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje, kdy povinný subjekt 

přezkoumá trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta,  
v jedenáctém roce trvání, případně každých následujících 7 let. V případě poskytnutí 

výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje musí být povinnému subjektu bezplatně 

poskytnuta kopie digitální reprodukce kulturního zdroje, kterou bude možné po skončení 

trvání výhradní licence poskytnout podle tohoto zákona. Povinný subjekt zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup výsledky přezkumu trvání důvodů uzavření 

výhradní licence.  
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(5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční 

smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh  
na uzavření licenční smlouvy.  
  

(6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle 

tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.  
 

§ 14c 
Zvláštní právo pořizovatele databáze 

 
Má-li být poskytnuta informace, která je předmětem zvláštního práva pořizovatele 

databáze podle zvláštního předpisu2b), a majetková práva k tomuto právu vykonává povinný 

subjekt uvedený v § 2 odst. 1 písm. a) až f), tento povinný subjekt se při poskytování 

informace těchto práv vzdá, případně poskytne informaci pod takovou licencí, která umožní 

vytěžování a zužitkování poskytované informace třetím osobám bez omezení způsobu  
a účelu následného užití informace.“. 

 
 
CELEX 32019L1024 
 
20. V § 16a odst. 1 písm. d) se text „§ 14a“ nahrazuje textem „§ 14b“.  

 
21. V § 20 odstavec 6 zní: 
 

„(6) Žádosti o informace, které se týkají samostatné působnosti územního 

samosprávného celku, vyřizuje úřad tohoto územního samosprávného celku v samostatné 

působnosti. Žádosti o informace, které se týkají přenesené působnosti územního 

samosprávného celku, vyřizuje ten orgán územního samosprávného celku, který vykonává 

přenesenou působnost, jíž se informace týkají, a to v rámci výkonu této přenesené 

působnosti.“. 
 

22. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.  
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Výhradní dohody o poskytování informací, na které se nevztahují odstavce 1 a 2 § 14a 

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

platné k 17. červenci 2013, pozbývají účinnosti uplynutím sjednané doby, nejpozději 

však 18. července 2043. Výhradní dohody o poskytování informací, na které se 

nevztahují odstavce 1 a 2 § 14a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, platné k 16. červenci 2019, pozbývají účinnosti 

uplynutím sjednané doby, nejpozději však 17. července 2049. 
 
2. Povinné subjekty zveřejní dosud vedené registry, evidence, seznamy nebo rejstříky 

obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jako 
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otevřená data podle § 5a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

CELEX 32019L1024 
 

 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o právu na informace o životním prostředí 
 

Čl. III 
 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona 

č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 380/2009 Sb. a zákona 

č. 83/2015 Sb., se mění takto: 

 
1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití 

informací veřejného sektoru.“. 
 
2. V § 1 odst. 1 se slova „prostředí a“ a nahrazují slovem „prostředí,“ a na konci textu písmene 

d) se doplňují slova „a podporu zpřístupňování informací prostřednictvím rozhraní pro 

programování aplikací“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
3. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, a to podle standardních podmínek užití, 

zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
4. V § 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až h), která znějí: 
 

„e) strojově čitelným formátem formát datového souboru s takovou strukturou, 

která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto 

datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní 

struktury; 
f) otevřeným formátem formát datového souboru, který není závislý  

na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti  
bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených  
v datovém souboru; 

g) standardními podmínkami užití poskytování informací za takových podmínek, 

které jsou objektivní, přiměřené, nediskriminační, nevýhradní, odůvodněné cílem 

veřejného zájmu a neomezují způsob ani účel následného využití poskytovaných 

informací; 
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h) rozhraním pro programování aplikací sada funkcí a procesů umožňujících 

vytváření aplikací, které přistupují k funkcím nebo datům operačního systému, 

databáze, aplikace nebo jiné elektronické služby;“. 
 

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena i) až o). 
 
CELEX 32019L1024 
 
5. V § 2 písmeno j) zní: 
 

„j) metadaty data, která popisují souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných 

informací, včetně informací popisujících soubory prostorových dat, nebo služeb, včetně 

služeb založených na prostorových datech, a která umožňují a usnadňují jejich vyhledávání, 

třídění a používání a která dále popisují jejich správu v průběhu času;“. 
 

6. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: 
 

„p) otevřenými daty informace a prostorová data zveřejňovaná způsobem umožňujícím 

dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, které lze využít zejména při 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při 

veřejné kontrole povinných subjektů, jejichž způsob ani účel následného využití není 

povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány v národním 

katalogu otevřených dat nebo v geoportálu.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
 
7. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Povinný subjekt zpřístupňuje informace podle 

standardních podmínek užití.“.  
 
CELEX 32019L1024 
 
8. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo „týká“ vkládají slova „materiálu ve fázi dokončování nebo 

rozpracovaných dokumentů nebo“. 
 
CELEX 32003L0004 
 
9. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za 

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“. 
 
CELEX 32019L1024 
CELEX 32003L0004 
 
10. V § 10a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „podle standardních podmínek užití“.  
 
CELEX 32019L1024 
 
11. V § 10a odst. 2 větě první se za slovo „databáze“ vkládají slova „v otevřeném a strojově 

čitelném formátu“. 
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CELEX 32019L1024 

 
12. V § 10a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „jako otevřená data zejména 

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací“.  
 
CELEX 32019L1024 
 
13. V § 10a odst. 4 se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „včetně metadat podle standardních 

podmínek užití“ a za slova „dálkový přístup“ se vkládají slova „, zejména prostřednictvím 

rozhraní pro programování aplikací,“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
 
14. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 10c 
Zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou 

 
Povinný subjekt zveřejňuje ve strojově čitelném a otevřeném formátu podle 

standardních podmínek užití, zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, 
jako otevřená data informace, jejichž seznam se stanoví podle čl. 14 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024. Přístup a využití datových souborů s vysokou 
hodnotou je bezplatný, nestanoví-li seznam podle věty první jinak.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
15. V § 11a se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Ministerstvo životního prostředí zaeviduje 

informace a prostorová data zpřístupněná na geoportálu v národním katalogu otevřených 

dat.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
16. V § 11a odst. 7 se za slovo „Metadata“ vkládají slova „prostorových dat“. 

 
17. V § 11a odst. 7 písm. b) se text „odst. 3 a 4“ nahrazuje textem „odst. 2 a 3“. 

 
18. V § 11b odst. 1 se na za slova „technickými požadavky“ vkládají slova „podle standardních 

podmínek užití“.  
 
CELEX 32019L1024 
 
19. V § 11c odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, zejména prostřednictvím 

rozhraní pro programování aplikací“.  
 
CELEX 32019L1024 
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20. V §  11c se odstavec 2 zrušuje. 
 

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7. 
 

21. V § 11d odst. 1 se slovo „autorského,“ nahrazuje slovy „autorského nebo“ a slova „nebo 

zvláštního práva pořizovatele databáze“ se zrušují. 
 
CELEX 32019L1024 

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
 

Čl. IV 
 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., 

zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona 

č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona 

č. 49/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 

zákona č. 146/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona 

č. 50/2020 Sb., se mění takto: 

 
1.  Na konci poznámky pod čarou č. 36 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití 

informací veřejného sektoru.“. 
 

2. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní: 
 

„o) údaji z výzkumu informace v elektronické podobě, které jsou shromažďovány 

nebo vytvářeny v průběhu činností vědeckého výzkumu a jsou používány jako důkazy 

v procesu výzkumu, nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako 

nezbytné k validaci zjištění a výsledků výzkumu.“. 
  
CELEX 32019L1024 

 
3. V § 9 odst. 1 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která znějí: 

 
„m) způsob správy údajů z výzkumu, 
n) způsob a rozsah zveřejňování výsledků výzkumu a údajů z výzkumu v souladu 

se zásadou co nejotevřenější, uzavřené dle potřeby,“. 
 
 
Dosavadní písmena m) až q) se označují jako písmena o) až s). 
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CELEX 32019L1024 
 
4. V § 12 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
 

„(3) Příjemce zveřejní v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací 

nejpozději k datu ukončení řešení projektu metadata o údajích z výzkumu a to alespoň 

v rozsahu název, autorské údaje, jedinečný trvalý identifikátor, popis, obor výzkumu, 

podmínky užití a datum publikace, pokud k ní došlo. 
 
(4) Povinnost podle odstavce 3 se nevztahuje na případy, kdy by zveřejněním 

metadat o údajích z výzkumu došlo k zjevně nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu 

duševního vlastnictví, obchodního tajemství, bezpečnosti státu a oprávněných obchodních 

zájmů příjemce nebo třetí osoby. Příjemce alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumá 

existenci důvodů podle věty první a v případě jejich pominutí metadata o údajích z výzkumu 

zveřejní.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 
5. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 64 a 65 zní: 

 
„§ 12a 

Přístup k údajům z výzkumu 
 

(1) Příjemce na základě žádosti bezplatně poskytne třetí osobě údaje z výzkumu, 

které nejsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké 

nebo obdobné tvůrčí činnosti,17) nebo které jsou chráněné toliko zvláštním právem 

pořizovatele databáze podle zvláštního zákona,64) jehož je příjemce vykonavatelem. 

Povinnost podle věty první se vztahuje pouze na údaje z výzkumu vytvořené nebo užité  
v projektech, jejichž řešení již bylo ukončeno. 

 
(2) Příjemce může odmítnout poskytnutí údajů z výzkumu v případech, kdy by jím 

došlo k zjevně nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu soukromí a osobních údajů, 

práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů 

příjemce.  
 
(3) Pokud je příjemce povinným subjektem poskytujícím informace podle jiného 

právního předpisu,65) poskytuje údaje z výzkumu v souladu s takovým předpisem. 

V ostatních případech žadateli zasláním žádosti vzniká nárok na poskytnutí údajů 

z výzkumu podle odstavců 1 a 2 a příjemce poskytne údaje z výzkumu ve lhůtě 30 dní  
od obdržení žádosti o údaje z výzkumu.  
 

(4) Příjemce poskytuje údaje z výzkumu podle odstavce 1 včetně jejich metadat 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a za takových podmínek, které jsou objektivní, 

přiměřené, nevýlučné, nediskriminační a neomezují způsob ani účel následného využití 

poskytovaných údajů z výzkumu. 
 

(5) V případě, že jsou údaje z výzkumu již zveřejněné způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, postačuje ke splnění povinnosti podle odstavce 1 uvedení odkazu na místo, 
kde jsou tyto údaje z výzkumu již zveřejněny. 
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_____________ 
64) § 88 až 94 zákona č. 121/2000 Sb.. 
65) Zákon č. 106/1999 Sb.  
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
 
CELEX 32019L1024 
 

Čl. V 
Přechodné ustanovení 

 
 Ustanovení § 12a zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se nevztahuje na projekty, jejichž termín zahájení řešení je přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

 
Čl. VI 

Zrušují se: 

1. Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. 
2. Nařízení vlády č. 184/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 

informací zveřejňovaných jako otevřená data. 
 

 
ČÁST PÁTÁ 
ÚČINNOST 

 
Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2021. 
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