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ÚVOD 

 

Procesy provázející změny v současné době, které vedou určitým směrem 
ke stále složitějšímu, popřípadě autonomnějšímu uspořádání struktury veřejné 
moci, se nepochybně váží na informace, za jejichž zdroj je možné označit nejen 
vědní, ekonomické, technické či kulturní obory, ale i činnosti jednotlivců, uskupení 
jednotlivců či institucí nadaných výkonem určité moci. V posledních desetiletích 
jsou informace pokládány za statek, který má určitou hodnotu minimálně pro jeho 
tvůrce, nejčastěji však také pro ty, kteří informace potřebují a i používají k výkonu 
svých profesionálních aktivit. Informace ovšem není považována pouze za 
takovou skutečnost, která obohacuje vědomí či znalosti nebo dovednosti jejich 
adresáta, ale i za hodnotu, která se za jistých okolností může stát předmětem 
obchodu jako zboží. Možnost nakládat s informacemi jejich vlastníky nebo držiteli 
za účelem dosahování té které výhody jim nepochybně přináší výhodnější 
postavení oproti ostatním, s příležitostí je v některých případech ovládat. Není 
proto nadsázkou, když se současná doba označuje informačním věkem, neboť 
bez dostatku informací a jejich toku je vyloučena funkčnost různých systémů 
rozhodování ve společnosti.  

Ke zvolení tématu rigorózní práce „Právo na informace v dispozici orgánů 
veřejné moci“ mě vedlo několik skutečností. Jako první mohu označit rostoucí 
význam možnosti získávat informace o činnosti veřejné správy a nakládat s nimi 
ze strany veřejnosti. Za druhou skutečnost považuji způsob, jakým se veřejná 
správa s naplňováním tohoto lidského práva vypořádává při své činnosti. 
A konečně třetí skutečností je rozsáhlá soudní judikatura, která v souvislosti 
s prosazováním práva na informace postupně vzniká, neboť i z ní je zřejmé, že 
toto právo prochází v časovém období od vzniku České republiky jako 
demokratického právního státu značným vývojem. 

Účelem rigorózní práce je zpracovat některé aspekty zcela specifického 
zdroje informací, jímž je segment informací, jež se týkají činností orgánů veřejné 
moci zejména při plnění jejich úkolů. Za základní nástroj pro získání tohoto druhu 
informací je považován institut práva veřejnosti na informace. Jeho naplnění by 
nebylo myslitelné v případě, pokud by Česká republika nebyla považována za 
demokratický právní stát, jehož jednou ze základních funkcí je ochrana lidských 
práv a základních svobod jedince. Právo na informace proto patří do skupiny 
politických práv, jež náleží mezi základní lidská práva a jež souvisí se znakem 
demokratického právní státu reprezentující jeho moc odvozenou od suverenity 
lidu. Aby občané mohli kontrolovat, zda jimi propůjčená moc není zneužívána 
a není s ní nakládáno v jejich neprospěch, musí být nadáni určitým oprávněním, 
které jim zajistí přístup k informacím o moci vykovávané zprostředkovaně z jejich 
vůle. Jedním z nástrojů kontroly je institut práva na informace, kterému odpovídá 
povinnost subjektů vykonávajících veřejnou moc toto právo respektovat a nebránit 
v jeho výkonu. 
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Cílem předložené rigorózní práce je proto pokusit se vymezit oblast práva na 
informace v dispozici orgánů veřejné moci a zabývat se některými souvislostmi, 
jež se zde nabízejí.  

První kapitola pojednává jednak o teoreticky vymezených principech veřejné 
správy, které jsou základem pro uplatňování práva na informace. Pro správné 
pochopení institutu práva na informace považuji za účelné současně nastínit jeho 
mezinárodněprávní a ústavněprávní aspekty, neboť z jejich principů právní úprava 
tohoto institutu dále vychází. 

Ve druhé kapitole je věnována pozornost vymezení práva na informace 
v podobě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jelikož zkoumané právo 
souvisí bezprostředně se všemi oblastmi veřejné správy, pokusím se zhodnotit 
opodstatněnost existence zvláštní právní úpravy o poskytování informací ve 
srovnání s ostatními normami, na jejichž základě orgány veřejné moci plné své 
úkoly. 

Třetí kapitola se zabývá hmotněprávními aspekty práva na informace se 
zaměřením na vymezení jeho působnosti, určení žadatelů o informace a adresátů 
žádostí o informace a vymezení základních pojmů zkoumané oblasti. Pojednává 
o formách poskytování informací a o jedné z nejpodstatnějších problematik, která 
spočívá ve vymezení důvodů, na jejichž základě se právo na informace nemůže 
uskutečnit a jak orgán veřejné moci působí jako ochránce práv jiných. 

Ve čtvrté kapitole je popsána procesní stránka poskytování informací ve 
všech fázích vyřizování žádosti o informaci od okamžiku jejího přijetí, posouzení 
obsahu, až po okamžik poskytnutí požadované informace, popřípadě odmítnutí 
vyhovět žádosti o informaci. Pojednání o procesní stránce by nebylo úplné, 
kdybych se nezabývala prostředky obrany, které žadateli právní řád nabízí 
v případě, že jeho základní lidské právo je omezeno. 

Závěr předkládané práce shrnuje dosažené poznatky o zkoumaném tématu. 

Záměrem této práce není odpovědět na všechny otázky, které právní úprava 
institutu práva na informace může vyvolávat. Snažila jsem se pouze věnovat 
základním aspektům tohoto v českých podmínkách poměrně „mladého“ institutu, 
upozornit zejména na některé nedostatky právní úpravy a zároveň se pokusit 
navrhnout jejich případná řešení. Opomíjím proto právní úpravu institutu práva na 
informace o životním prostředí a pouze okrajově se věnuji problematice licenčních 
smluv.  

V seznamu použitých pramenů jsou uvedeny zdroje, ze kterých jsem 
vycházela při zpracování překládané práce. Odkazy na právní normy vycházejí ze 
stavu právní úpravy účinné ke dni 30. listopadu 2009, stejně tak tomu je u citované 
soudní judikatury. 

Součástí předkládané práce jsou přílohy, jejichž uvedení považuji vzhledem 
k zpracovanému tématu za vhodné. 
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1 ZÁKLADY PRÁVA NA INFORMACE 
Přijetím ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky byl vytvořen zákonný 
rámec pro otevřené vyjadřování i uskutečňování rozličných koncepcí, záměrů, 
přesvědčení o efektivitě či smysluplné působnosti dosavadních předpisů 
veřejného a soukromého práva. To platí i o reformě fungování dosavadní struktury 
státu a úlohy i místa občanské společnosti při rozhodování o věcech veřejných, jež 
by umožnilo stanovit principy budování demokratického a sociálního státu 
v podmínkách, v nichž se nacházela Česká republika po roce 1989. 

V uvedených souvislostech lze za mezník pro počátek přeměny dosavadní 
státní správy považovat zákon č. 519/1991 Sb., jímž byl novelizován zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v tehdy platném znění. Ustanovením § 244 
odst. 2 o.s.ř., účinného od 1.1.1992, byl mimo jiného formálně právně otevřen 
prostor k přechodu od pojetí státní správy jako správy vykonávané bezprostředně 
orgány státu, jež popíralo existenci i možnost občanské společnosti spravovat věci 
veřejné, k pojetí, „že způsobilost a oprávnění dbát o obecné blaho a rozhodovat 
o tom, co je třeba za tím účelem učinit, mohou i jiné subjekty, než stát.“1. 

Správa věcí veřejných v alternativním pojetí se tak stává záležitostí nejen 
státních orgánů, nýbrž i územních samosprávných celků a jejich orgánů a jiných 
subjektů, kterým zákon svěřil rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech 
nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to 
pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.2 

Nové pojetí správy věcí veřejných současně představuje výzvu, jež 
umožňuje se zamýšlet se nad tím, zda a jak je v podmínkách české společnosti 
jeho základem právě Listina základních práv a svobod, jež se stala nedílnou 
součástí ústavního pořádku České republiky. V této souvislosti pojem veřejná 
správa není náhražkou pojmu státní správa. Považuji proto za nezbytně nutné jej 
vždy vymezovat ve vztahu k té části Listiny, jež upravuje zejména politická práva 
každého občana. Z nich pak především, jak vymezení tohoto nového pojmu 
správní teorie je důsledkem požadavku respektovat a dbát ústavně zakotveného 
práva na informace o činnosti veřejné správy. 

                                                 
1 Srov. HENDRYCH, D. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: Obecná část. 3. změn. a dopl. 

vyd. Praha: C.H.Beck, 1998, s. 2. 
2 Srov. např. ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
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1.1 Právo na informace ve veřejné správě 

1.1.1 Principy veřejné správy 

Pojetí veřejné správy v souvislosti s moderní demokracií je založeno na 
koncepci budovat ji jako službu občanům a veřejnosti, při níž je zapotřebí dbát 
těchto základních principů: 

• povinnosti skládat účty – veřejné odpovědnosti, 
• publicity, 
• transparentnosti, 
• veřejné kontroly. 

Vedle služby občanům a veřejnosti je další neopomenutelnou funkcí veřejné 
správy zajišťování a posilování demokratických institucí a mechanismů. Při 
uskutečňování této funkce veřejná správa napomáhá upevňovat fungování 
institucí a mechanismů reprezentativní demokracie včetně rozvíjení 
institucionálního zajištění demokracie, jež se zakládá na přímé účasti občanů 
a jejich organizací na řízení a správě státu. 

Uvedené pojetí veřejné správy by nemohlo být v plné míře uskutečnitelné, 
pokud by nebyla státem poskytována důsledná ochrana ústavně zaručených 
lidských práv a svobod. Stát je proto povinen přijmout nástroje a budovat 
mechanismy k tomu, aby ochrana lidských práv a svobod státním aparátem byla 
účinná a zároveň nebylo bráněno jedincům ve výkonu jejich práv. 

Přestože od přeměny České republiky v demokratický právní stát uplynulo 
dvacetileté období, lze patrně uvést, že i v současnosti se vyskytují nedostatky 
v plnění funkcí veřejné správy a její společenská efektivnost nedosahuje 
žádoucího stavu. Příčiny lze nalézt mimo jiné jak v nikoli fungujícím systému 
(sebe)kontroly a odmítání odpovědnosti za dosahované výsledky veřejné správy, 
tak i v nerespektování základních principů, na nichž je veřejná správa založena.  

Jedním z nástrojů, jenž nepochybně přispívá k efektivnímu naplňování 
základních principů veřejné správy, je i právo na informace v nejširším slova 
smyslu a plnění povinnosti veřejné správy poskytovat informace o činnosti v rámci 
své působnosti. 

1.1.1.1 Princip veřejné odpovědnosti 

Jedním ze směrů, jak pojmout informaci, je hledisko svobody, především 
z pohledu svobody získání informace. Tuto svobodu lze chápat jako pojítko mezi 
základními principy veřejné správy a zároveň jako jeden ze základních prvků 
komunikace v parlamentní demokracii. Jednotlivé prvky parlamentní demokracie 
jsou provázány a lze vysledovat vzájemný vztah mezi zásadou oddělení moci 
zákonné, výkonné a soudní a svobodou informací.  
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S právem na informace úzce propojený princip veřejné odpovědnosti lze 
vymezit pěti znaky3: 

• pro veřejnost musí být fungování veřejné (státní) správy transparentní, 
• veřejná správa musí být strukturována tak, aby umožňovala pravidelnou 

vzájemnou komunikaci a aby byla přehledná, 
• v případě zásadních otázek musí existovat formalizovaný mechanismus 

oznamování a připomínkování, 
• musí být nastaven proces šíření informací spojený s povinností 

automaticky zveřejňovat určitý druh informací, 
• ti, co uskutečňují moc, musí být přístupni těm, které ovládají. 

Z uvedeného lze dovodit, že znaky veřejné odpovědnosti není možné 
naplnit, pokud by se nezakládaly na informacích, se kterými disponuje veřejná 
správa. Do jaké míry je veřejná správa povinna informace poskytnout, je nicméně 
otázkou přijetí právní úpravy v jednotlivých právních předpisech. Od tohoto 
okamžiku je možné rozlišovat, zda veřejná správa je otevřená a je tedy naplněn 
princip publicity (otevřenosti), či zda je uzavřená a na místě je princip diskrétnosti 
(uzavřenosti). 

1.1.1.2 Princip publicity 

Pokud je stát budován na základě principů demokratického právního státu 
a pokud stát garantuje základní lidská práva a svobody včetně politických, pak 
nelze pochybovat o tom, že dochází k otevírání veřejné správy veřejnosti. Tento 
proces lze označit jako přechod od principu diskrétnosti (důvěrnosti) veřejné 
správy k principu její publicity (otevřenosti). Pro princip diskrétnosti je 
charakteristické poskytování pouze těch informací, které jsou pozitivně vymezeny, 
je-li dána přímá souvislost s tím, kdo o informaci žádá, nebo je-li dán určitý 
konkrétní zájem, případně je přístup k informacím povolen na základě volné úvahy 
správních činitelů. Naproti tomu princip publicity z pohledu přístupu k informacím 
se vyznačuje tím, že jsou poskytovány všechny informace s výjimkou těch, u nichž 
je zákonem stanoveno, že jejich poskytnutí je vyloučeno. 

Z historického hlediska je možné oba principy nalézat v určitých časových 
obdobích vývoje podoby státního režimu. U států s nedemokratickým režimem byl 
princip diskrétnosti veřejné správy především projevem utajovaní informací, 
zneprůhledňování procesů rozhodování apod. Pro státy s demokratickým režimem 
je charakteristický princip publicity, přestože k jeho plnému uplatnění dosud 
přirozenou cestou nedošlo a bude pouze na aparátu veřejné správy, zda se 
s tímto principem zejména při uskutečňování práva na informace plně ztotožní 
a bude se jím řídit. To ovšem zároveň znamená respektování všech omezení 
vyplývajících z nutnosti šetřit práva třetích osob nebo chránit veřejný zájem. 

                                                 
3 Srov. MATES, P. – MATOUŠOVÁ, M. Evidence, Informace, systémy: Právní úprava. Praha: 

CODEX Bohemia, 1997, s. 19. 
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1.1.1.3 Princip transparentnosti 

S principem publicity úzce souvisí princip transparentnosti. Z pohledu 
činnosti veřejné správy jej lze chápat jako princip způsobu jednání, jehož 
důsledkem bude odtajnění „zákulisí“ především při rozhodování veřejné správy. 
Při jeho uskutečňování se s ním lze setkat například v podobě zveřejnění 
jednotlivých fází rozhodovacího procesu, podkladů, na jejichž základě jsou 
přijímána rozhodnutí, výsledků vlastního rozhodnutí, případně průběhu projednání 
a nebo v podobě možnosti účasti na rozhodování. Skrytost či neprůhlednost je 
naproti tomu způsobena nedostatkem veřejně přístupných informací. Jsou-li 
naopak tyto informace k dispozici, je položen základ pro transparentní jednání. 

1.1.1.4 Princip veřejné kontroly 

Vzhledem k tomu, že výkon veřejné správy je zároveň charakteristický svým 
podzákonným charakterem4 a musí být realizován pouze v rámci a podle platných 
zákonů, je nutné, aby zde existovaly nástroje pro dodržování zákonnosti, 
přinejmenším z důvodu zabezpečení právní jistoty všech osob, které se nejen na 
veřejné správě podílejí, ale které jsou zejména jejími adresáty. Mezi záruky 
zákonnosti výkonu veřejné správy lze řadit kontrolu veřejné správy (ať již v rovině 
právní, mimoprávní či vykonávané zastupitelskými sbory), právo na informace ve 
veřejné správě, změnu, zrušení a sistaci správních aktů, uplatňování odpovědnosti 
za porušení právních povinností a přímé donucení ke splnění právních 
povinností5. Veřejnou kontrolou by zde bylo možné označit kontrolu veřejností 
prováděnou prostřednictvím práva na informace6. 

1.2 Právo na informace v zahraničí 

Ačkoli se právo na informace stalo aktuálním v posledních desetiletích, které 
lze označit jako „dobu informační“, a jeho hlavní rozvoj nastal v návaznosti na 
stoupající význam možnosti disponovat s informacemi, lze jeho počátky 
                                                 

4 Článek 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, dále jen „Ústava“. 
Článek 2 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, dále jen „Listina“ 

5 Srov. ONDRUŠ, R. Kapitoly ze správního práva XI – Záruky zákonnosti a kontrola veřejné 
správy. ASPI, 2002, ASPI ID: LIT20494CZ. K obecné definici kontroly veřejné správy srov. 
PRŮCHA, P. In MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl. Praha: Linde Praha, 1995, s. 405-
406. 

6 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 16.5.2007, č.j. 3 Ads 33/2006–57, ze kterého plyne: 
„V moderním demokratickém právním státě představuje právo na informace jednu ze záruk 
zákonnosti. Bez informací nelze účinně vykonávat kontrolu.“. Nebo rozsudek téhož soudu ze dne 
23.10.2007, č.j. 2 As 27/2007–87 [oba dostupné na www.nssoud.cz], který realizaci práva na 
informace spatřuje nejen: „… úzce toliko v kontrole hospodaření s veřejnými prostředky“ ale i ve: 
„snížení či odstranění nejistoty či nevědomosti tazatele, přičemž je pravdou, že tento fakt může vést 
ke kontrole veřejné správy (zdaleka nikoliv jen ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky).“. 
Kontrola může být vykonávána i v případě diskuse nad podobou konkrétní legislativní úpravy (srov. 
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Maďarská unie občanských svobod proti 
Maďarsku, 2009, ve kterém bylo přiznáno právo vykonávat funkci „hlídacího psa“ občanskému 
sdružení působícímu v drogové politice ve stejné úrovni jako svědčí tisku a konstatován nárok na 
získání kopie ústavní stížnosti obsahující návrhy na změnu legislativních norem v oblasti drogových 
trestných činů).  
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zaznamenat v legislativě některých států již v 18. století. Mezi první státy, které 
upravily toto právo ve svých ústavách, se řadí Spojené státy americké a Švédsko 
(princip svobody slova a projevu) s tím, že například u prvně jmenovaného se 
jednalo o přímý důsledek ustanovení demokratického zřízení uvedeného státu 
a bylo chápáno jako záruka jeho udržení. Do právních řádů jednotlivých států se 
však svobodný přístup k informacím dostává až ve druhé polovině dvacátého 
století v podobě nejen informace a názory svobodně šířit, nýbrž i bez překážek je 
přijímat a vyhledávat, neboť uplatnění politických práv není možné bez potřebných 
informací. Postupné přijímání samostatných zákonů v jednotlivých státech až do 
současné doby je patrné z následující tabulky7: 

Stát Rok přijetí Zákon 

Švédsko 1949 Zákon o svobodě tisku 

Finsko 1951 Zákon o zveřejňování dokumentů 

Spojené státy americké 1966 Zákon o svobodě informací8 

Dánsko 1970 
Zákon o přístupu veřejnosti 
k dokumentům ve složkách držených 
správními orgány 

Francie 1978 Zákon o svobodném přístupu ke 
správním dokumentům 

Nizozemsko 1978 Zákon o přístupu k úředním informacím 

Austrálie 1982 Zákon o svobodě informací 

Nový Zéland 1982 Zákon o úředních informacích 

Kanada 1983 Zákon o přístupu k informacím 

Řecko 1986 Zákon o přístupu k informacím 

Hong Kong 1995 Správní pravidla přístupu k informacím 

Irsko 1997 Zákon o svobodě informací 

Maďarsko 1992 Zákon o ochraně osobních údajů 
a zveřejňování dat ve veřejném zájmu 

Slovensko 2000 Zákon o svobodném přístupu 
k informacím 

Velká Británie 2004 Zákon o svobodě informací 

Německo 2005 Zákon na úpravu přístupu ke spolkovým 
informacím 

Chile 2009 Zákon o přístupu k veřejným informacím 
Tab. č. 1 Vývoj přijímání právních úprav v oblasti práva na informace 

                                                 
7 Zdroj: data dostupná [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=20800, 

http://new.otevrete.cz/1pravo-na-informace/1pravni-zdroje/1zahranici/71-zemi-se-zakonem-o-
pristupu-k-informacim-179.html [cit. 2009-11-29]. Jedná se o příkladný výčet. 

8 Freedom of Information Act (FOIA). Postupně byl tento kodex několikrát novelizován (1967, 
1974, 1976, 1978, 1984, 1986) až do významné novely v roce 1996 – Zákon o svobodě 
elektronických informací (Electronic Freedom of Information Act). [online]. URL: 
http://www.state.gov/m/a/ips/. [cit. 2009-08-20]. FOIA obsahuje výčet informací, které musí každý 
úřad publikovat v oficiálním Federálním registru informací (ČERNÝ, P. Federální správní řád USA – 
díl I.: O přístupu k informacím a „vládě na denním světle“. Via Iuris, 2002, č. 6, s. 5). 
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Vedle zásady informace přijímat a vyhledávat lze vysledovat postupné 
prosazování pojetí, že veškeré informace, jimiž veřejná správa disponuje, musí být 
kdykoli přístupné veřejnosti. Zákony z této oblasti jsou nazývány jako tzv. „zákony 
denního světla“9 a na jejich základě se zpřístupňují jak výsledky rozhodovacích 
procesů orgánů veřejného práva, tak i informace týkající se samotného procesu 
rozhodování. Lze si například představit umožnění veřejnosti sledovat zasedání 
vícečlenných federálních úřadů. V českém prostředí nelze analogii těchto zásad 
nalézt a možný náznak jejich promítnutí lze poprvé spatřit v „účasti veřejnosti na 
rozhodování“ v podobě vyjádření názoru v souvislosti s prováděním hodnocení 
dopadů regulace (RIA)10, na jehož základě probíhají například veřejné diskuse 
k novým právním úpravám11. 

1.3 Právo na informace v České republice - vývoj 

Komplexní právní úprava práva na informace, z níž by vyplývaly povinnosti 
státních orgánů, orgánů samosprávy, popřípadě dalších osob neexistovala ani 
v době monarchie Rakousko – Uherska, ani v době Československé republiky, ani 
v době po vzniku České republiky. Do přijetí Listiny jediné právo, o kterém lze říci, 
že s právem na informace souvisí a bylo zaručeno ústavními dokumenty, byla 
svoboda projevu12. Vedle této právní úpravy existovala jednotlivá osamocená 
ustanovení v některých právních předpisech, z nichž bylo patrné, že se týkají 
práva přístupu k informacím13. Určitý předěl lze zaznamenat v přístupu 
k informacím po roce 1989 v souvislosti s politickými a společenskými změnami. 
V roce 1991 došlo k přijetí ústavního zákona, v němž bylo poprvé deklarováno 

                                                 
9 Nebo též tzv. zákon o „vládnutí na slunečním světle“. Government in the Sunshine Act 

(GOSA) z roku 1976. [online]. Například: URL: http://accessreports.com/statutes/sunshine.htm [cit. 
2009-08-20]. GOSA se vztahuje na veškeré úřední rozhodování, na němž se v rámci úřadu 
„oficiálně“ podílí dvě nebo více osob (Viz ČERNÝ, P. Federální správní řád USA – díl I.: O přístupu 
k informacím a „vládě na denním světle“. Via Iuris, 2002, č. 6, s. 5). 

10 Usnesením vlády č. 816 ze dne 18.7.2007 byla schválena realizace hodnocení dopadů 
regulace (RIA = Regulatory Impact Assessment) jako povinná součást procesu přípravy návrhů 
právních předpisů. Součástí hodnocení regulace je účast veřejnosti na přípravě právních předpisů 
(distribuce veřejnosti je realizována zveřejněním návrhů právních předpisů). [online]. URL: 
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2007&07-18. [cit. 2009-09-09]. 
Navazujícím usnesením vlády č. 879 ze dne 13.8.2007 byl schválen postup zavedení metodiky pro 
zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů s tím, že účast veřejnosti je realizována 
formou konzultací, připomínkového řízení, vytvářením pracovních skupin, veřejných setkání, 
prostřednictvím úřední desky, informačních materiálů, dotazníků apod. [online]. URL: 
http://www.mvcr.cz/clanek/modernizace-verejne-spravy.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D. [cit. 2009-
09-09]. 

11 Například: z nejnovějších veřejná diskuse k nové právní úpravě finančního zajištění. [online]. 
URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_verejna_diskuse_49659.html. [cit. 2009-09-11]. 

12 Ústavní listina Československé republiky č. 121/1920 Sb. (§ 117 - 119), Ústava 
Československé republiky č. 150/1948 (čl. III. odst. 2 a § 18 – 21), Ústava ČSSR č. 100/1960 (čl. 28 
odst. 1). Naopak Prozatímní ústava Československé republiky č. 37/1918 Sb. neobsahuje úpravu 
svobody projevu. 

13 Většina z nich byla účinná ještě v době přijetí zákona č. 106/1999 Sb. a hojně byla citována 
např. v rozhodnutích povinných subjektů o neposkytnutí informací a v případných navazujících 
soudních rozhodnutích. Jedná se například o § 133 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), § 23 
zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád). V současné době jsou oba zákony nahrazeny novými právním 
předpisy se zachováním úpravy přístupu k informacím. 
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právo veřejnosti na informace, jimiž disponují orgány veřejné moci14. Až do vzniku 
České republiky však nebyl přijat zákon, který by podmínky a provedení tohoto 
práva a postup při jeho uplatnění stanovil. Tento stav trval relativně dlouhou dobu i 
po vzniku České republiky a nedostatek právní úpravy byl překlenován soudní 
judikaturou15, přičemž poskytování informací bylo řešeno postupem podle 
správního řádu. Oprávněnost přímé aplikace čl. 17 Listiny bylo možné dovodit 
výkladem čl. 41 odst. 1 Listiny, v němž je uveden taxativní výčet práv, jichž se lze 
domáhat pouze v mezích zákonů, které tato práva provádějí (např. právo 
svobodně se sdružovat).  

Mezera v právním řádu České republiky byla odstraněna koncem 90. let 
přijetím dvou informačních zákonů16. Nutno poznamenat, že přijetí zvláštního 
informačního zákona o právu na informace o životním prostředí předcházelo přijetí 
obecného zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Obecný zákon upravující právo na informace nebyl do legislativního procesu 
předkládán jako vládní návrh, ale nejprve jako poslanecká a následně jako 
senátorská iniciativa, a to navíc v době, kdy docházelo ke změně volebního 
období a musel být „předložen“ de facto dvakrát17. Vlastní projednávání návrhu 
zákona bylo provázeno řadou diskusí, množstvím pozměňovacích návrhů, které 
vyústily mimo jiné i ke změně názvu předkládaného zákona, a to ze „Zákona 
o svobodě informací“ na „Zákon o svobodném přístupu k informacím“ a k jeho 
výraznému zeštíhlení oproti původně předložené verzi ve znění senátního návrhu 
(vypuštění novelizace 29 zákonů v souvislosti s prolomením povinnosti 
mlčenlivosti). Ani relativně velké množství pozměňovacích návrhů a poměrně 
dlouhá doba projednávání této legislativní předlohy nebyly zárukou přijetí zcela 
uspokojivé právní úpravy pro oblast uskutečňování práva na informace18. 

                                                 
14 Zákon č. 23/1991 Sb. ze dne 9.1.1991, kterým byla uvozena Listina základních práv 

a svobod. Tento zákon v čl. 1 odst. 1 založil nadústavní charakter Listiny. Zákon je i po přijetí „nové“ 
Listiny součástí českého právního řádu, avšak se silou zákona. (srov. PAVLÍČEK, V. In PAVLÍČEK, 
V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: Komentář: 2. díl Práva a svobody. 2. vyd. Praha: 
Linde Praha, 1999, s. 32.). 

15 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 ze dne 16.5.1996 [Sb.ÚS, sv. 5, č. 5, s. 557], 
ve kterém Ústavní soud konstatoval, že odmítnutí informací je možné pouze v případě zákonem 
výslovně stanoveném s tím, že odmítnutí je soudně přezkoumatelné, neboť se jedná o rozhodnutí 
správního orgánu. 

16 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (jako zákon zvláštní) – 
účinnost od 1.7.1998 a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (jako zákon 
obecný) – účinnost od 1.1.2000. 

17 Sněmovní tisk č. 377 ve 2. volebním období 1996 – 1998 – Návrh zákona o svobodě 
informací, předložen Poslanecké sněmovně dne 21.1.1998 Ing. Mgr. Oldřichem Kužílkem, vrácen 
Senátem Poslanecké sněmovně dne 11.6.1998.  
[online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&T=377. [cit. 2009-08-23]. 
Sněmovní tisk č. 16 ve 3. volebním období 1998-2002 jako návrh senátora Michaela Žantovského 
a dalších senátorů – Návrh senátního návrhu zákona o svobodě informací a o doplnění a změně 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, a zákona č. 200/1992 Sb., o přestupcích, předložen 
Poslanecké sněmovně dne 21.7.1998, vrácen Senátem Poslanecké sněmovně 11.3.1999, schválen 
Poslaneckou sněmovnou dne 11.5.1999, prezident podepsal dne 27.5.1999.  
[online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=16. [cit. 2009-08-23]. 

18 Za jeden z mnoha nedostatků lze označit nedořešení procesního postupu v případě 
neukončeného řízení o žádosti o informaci podané před účinností zvláštního informačního zákona 
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1.4 Mezinárodněprávní aspekty práva na informace 

Zakotvení práva na informace včetně zásad jeho uplatňování lze nalézt ve 
všech významných dokumentech upravujících na mezinárodní úrovni obecně 
ochranu práv bez ohledu na to, zda jsou označována jako lidská, občanská, 
základní či politická. Dalším zdrojem právních norem v této oblasti je právo 
Evropského společenství, které je pro Českou republiku buď závazné nebo v ní 
přímo aplikovatelné. 

1.4.1 Mezinárodní smlouvy 

Jednou z nejdůležitějších mezinárodních smluv pro Českou republiku je 
Všeobecná deklarace lidských práv19. Svoboda projevu a přesvědčení je 
garantována již v úvodu deklarace, jejíž preambule zní: „Vybudování světa, ve 
kterém lidé, zbavení strachu a nouze, budou se těšit svobodě projevu 
a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu.“. Dále se v čl. 19 uvádí, že: 
„každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby 
někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat 
a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice“. 
Deklarace neupravuje závazky „protistrany“, tj. například povinnost státu, 
informace poskytovat. Nicméně z čl. 28, jímž je zakotveno „právo každého na 
takový sociální a mezinárodní řád“, ve kterém by jeho „práva a svobody uvedené 
v deklaraci byly plně uplatněny“, lze dovodit, že součástí mezinárodního řádu jsou 
i právní řády jednotlivých států a v nich stanovené záruky pro uskutečňování práv 
a svobod vyplývajících z Deklarace. Zároveň lze z čl. 19 dovodit, že v něm 
dochází k propojení práva vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace s právem na 
svobodu projevu. Z toho vyplývá, že jedinec musí disponovat určitým objemem 
informací, aby se mohl svobodně a „smysluplně“ projevovat a formulovat své 
názory, a zároveň přístup k nim by mu neměl být státem omezován.  

Za významnou mezinárodní smlouvu v oblasti „katalogů lidských práv“ lze 
nepochybně označit Mezinárodní pakt o občanských a politických právech20 (dále 
jen „Pakt“), který lze zařadit do skupiny tzv. self – executing treaties21. V čl. 19 
odst. 2 Paktu je nyní pod právo na svobodu projevu přímo začleněna „svoboda 
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu 

                                                                                                                                        
(na tento nedostatek mimo jiné upozorňuje NSS v rozsudku ze dne 7.2.2008, č.j. 6 Ans 9/2006-52 
[dostupný na www.nssoud.cz]). 

19 Deklarace byla schválena Valným shromážděním OSN dne 10.12.1948. V anglické verzi 
například: EVANS, M. D. Blackstone's International Law Documents. 8th Edition. Oxford University 
Press, 2007, s. 44-45, v české verzi například: [online]. URL: http://www.osn.cz/dokumenty-
osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf. [cit. 2009-08-20]. 

20 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., ze dne 10.5.1976 o Mezinárodním 
paktu o občanských a politických právech a o Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech. V anglické verzi například: EVANS, M. D. Blackstone's International Law 
Documents. 8th Edition. Oxford University Press, 2007, s. 113-118. 

21 Tento charakter Paktu (a dále i Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) plyne 
ze skutečnosti, že většina jeho ustanovení je způsobilá k přímé vnitrostátní aplikaci. Srov. 
ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2008, s. 184. 
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na hranice“ a zároveň stanovena forma, a to „ústně, písemně nebo tiskem, 
prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby“. 
Zároveň tato mezinárodní smlouva upozorňuje, že užívání těchto práv „s sebou 
nese zvláštní povinnosti a odpovědnost a může proto podléhat určitým omezením, 
avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná 
k respektování práv nebo pověsti jiných a k ochraně národní bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky“. Tento Pakt jako první na 
mezinárodní úrovni připouští, že uskutečňování určitých práv nemůže být 
neomezené a vyjmenovává druhy statků, které je třeba chránit na úkor jednoho ze 
základních politických práv. Nicméně i zde chybí závazek států, který by výslovně 
stanovil povinnost informace poskytovat, i když v čl. 2 odst. 2 je uvedeno, že 
„každý stát … podnikne nutné kroky … k tomuto, aby schválil taková zákonodárná 
nebo jiná opatření nutná k tomu, aby byla uplatněna práva uznaná v Paktu“.  

Další přímo aplikovatelnou mezinárodní normou (tzv. self-executing treaty) 
je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod22 (dále jen „Úmluva“), 
která v čl. 10 odst. 1 deklaruje „právo na svobodu projevu“ s tím, že „toto právo 
zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 
myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice“. Text Úmluvy 
se zde liší od textu Paktu, neboť předjímá, že by mohlo docházet k omezení 
tohoto práva zásahem státních orgánů a současně nestanovuje formy 
uskutečňování tohoto práva. Zároveň z jeho textu neplyne, že by v něm bylo 
subsumováno i právo na vyhledání informace, či tomu odpovídající povinnost 
druhého subjektu informace poskytnout (srov. Leander proti Švédsku, Gaskin proti 
Spojenému království23). V odstavci 2 čl. 10 Úmluva upřesňuje možnost 
zákonem24 formalizovat, podmínit, omezit nebo sankcionovat výkon uvedeného 
práva a zároveň rozšiřuje výčet důvodů, na jejichž základě k tomu může dojít, 
o „zájem územní celistvosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, zabránění 
úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci“. 

Vedle Paktu a Úmluvy je Česká republika přímo vázána i dalšími 
mezinárodními smlouvami upravujícími lidská práva. Lze uvést Mezinárodní 
úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace25a její čl. 5, který zavazuje 

                                                 
22 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., že dne 21.2.1991 byla 

jménem ČSFR podepsána Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů 
č. 3, 5 a 8 sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950. Je též nazývána jako Evropská úmluva o lidských 
právech, Evropská úmluva nebo Evropská konvence o lidských právech. Na jejím základě byl zřízen 
Evropský soud pro lidská práva, který je významným zdrojem práva zejména z pohledu definování 
mezí lidských práv. Blíže viz kapitola 1.5.2. 

23 Viz BERGER, V. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Praha: IFEC, 2003, s. 395 – 
400. 

24 Podmínka „zákonného omezení“ výkonu svobod a práv zakotvených v článku 10 Úmluvy 
byla předmětem zkoumání řady rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – například ve věci 
Rekvényi proti Maďarsku, 1999 (Soudní judikatura: Přehled rozsudků evropského soudu pro lidská 
práva, 1999, č. 6); Feldek proti Slovensku, 2001 (Soudní judikatura: Přehled rozsudků evropského 
soudu pro lidská práva, 2001, č. 4); Dammann proti Švýcarsku, 2006 (Soudní judikatura: Přehled 
rozsudků evropského soudu pro lidská práva, 2006, č. 4). 

25 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 95/1974 Sb. ze dne 15.8.1974, o Mezinárodní úmluvě 
o odstranění všech forem rasové diskriminace 
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smluvní státy „zaručit právo každého na rovnost před zákonem bez rozlišování 
podle rasy, barvy pleti, národnostního nebo etnického původu, zvláště pak při 
užívání“ v písmenu d) bodě viii) uvedeného „práva na svobodu přesvědčení 
a projevu“. Tato úmluva výslovně složky práva projevu nerozvádí, zatímco Úmluva 
o právech dítěte26 v čl. 13 úpravu svobody projevu obsahuje ve stejném rozsahu 
jako Pakt. Jako poslední mezinárodní smlouvu lze dále uvést Rámcovou úmluvu 
o ochraně národnostních menšin27, která v čl. 9 odst. 1 zavazuje strany „uznávat, 
že právo na svobodu vyjadřování každého příslušníka národnostní menšiny 
zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky 
v menšinovém jazyce bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice“. 

Z mezinárodních dokumentů právně nezávazných považuji za vhodné uvést 
tzv. Johannesburská pravidla o národní bezpečnosti, svobodě projevu a přístupu 
k informacím28 z roku 1996, přijatá zvláštním zpravodajem OSN, která se 
z hlediska přístupu k informacím zabývají především otázkou vztahu mezi 
otevřeným přístupem a poskytováním ochrany utajování. 

1.4.2 Právo Evropského společenství 

V evropském právu lze první zmínku o úpravě práva na informace nalézt 
teprve ve Smlouvě o Evropské unii29, která v úvodu konstatuje, že rozhodnutí 
jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům a v čl. 6 se přihlašuje 
k základním lidským právům. Navazující „novela“ Smlouvy o Evropské unii 
v podobě Amsterdamské smlouvy vložila nový čl. 191a do Smlouvy o založení 
Evropského společenství (dále jen „SES“), jímž je zakotveno právo na přístup 
k informacím, avšak v omezeném rozsahu30. K provedení tohoto článku bylo 
následně přijato několik norem různé právní síly (od nařízení po kodexy)31 

                                                 
26 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. o vstupu Úmluvy 

o právech dítěte v platnost pro Českou a Slovenskou Federativní Republiky dnem 6.2.1991 
27 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb. o vstupu Rámcové úmluvy o ochraně 

národnostních menšin v platnost pro Českou republiku dnem 1.4.1998. 
28 UN Doc E/CN.4/1996/39. Jako o zdroji mezinárodních závazků je o Pravidlech pojednáno 

[online] URL: http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2587. [cit. 2009-08-25] 
29 První znění z roku 1992, tzv. Maastrichtská smlouva, upravené znění z roku 1997, 

tzv. Amsterdamská smlouva a následně upravené znění z roku 2001, tzv. Nicejská smlouva. 
30 Nově vložený článek 191a (po přečíslován se jedná o článek 255) zní:  

„1. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem 
v členském státě má právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady 
a Komise, aniž jsou dotčeny zásady a podmínky stanovené v souladu s odstavci 2 a 3. 

2. Obecné zásady a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, které upravují 
výkon tohoto práva na přístup k dokumentům, stanoví Rada do dvou let po vstupu 
Amsterodamské smlouvy v platnost postupem podle článku 189b. 

3. Každý z výše uvedených orgánů stanoví ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení 
o přístupu ke svým dokumentům.“ 

[online]. URL: http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/11997D/word/11997D. [cit. 2009-08-25] 
31 K Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 viz dále. Na nařízení navazují 

úpravy jednacích řádů jednotlivých institucí (například v případě Evropského parlamentu se jedná 
o „Report on the Adaptation of the Rules of Procedure to the Regulation (EC) No.1049/2001 of the 
European Parliament and of the Council regarding public access to documents (2001/2135(REG)) 
Committee on Constitutional“ [online].  
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-
2001-0349+0+DOC+PDF+V0//EN. [cit. 2009-11-13] a s tím související kodexy chování pro 
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a postupně vytvořeny veřejně přístupné rejstříky dokumentů jednotlivých 
institucí32. 

Na tento nově vložený čl. 191a navazuje Charta základních práv Evropské 
unie z roku 200033 (dále jen „Charta“), která v kapitole „Svobody“ (čl. 11) upravuje 
svobodu projevu a práva na informace tak, že lze dovodit, že se jedná o klasické 
pojetí úpravy tohoto práva, jež bylo popsáno výše u mezinárodních smluv 
(tj. spojení svobody projevu s právem přijímat a šířit informace, a to bez zásahu 
státní moci a bez ohledu na hranice státu). Charta dále upravuje v kapitole 
„Občanství“ (čl. 42) právo na přístup k dokumentům, avšak rovněž v omezeném 
rozsahu, neboť je přístup limitován bydlištěm či sídlem žadatele a dále okruhem 
dokumentů. Jedná se o totožná omezení, která jsou zakotvena v čl. 191a resp. 
čl. 255 SES. Ve stejné kapitole lze nalézt i čl. 41, který je zakotvením práva 
každého na „dobrou správu“ s tím, že každý má právo, aby instituce a orgány 
Evropské unie rozhodovaly o jeho záležitostech nestranně, spravedlivě 
a v přiměřené lhůtě. S právem na dobrou správu je „překvapivě“ uváděno i právo 
každého na přístup k dokumentům o něm, a to při respektování oprávněných 
zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství. Jedním z principů dobré 
správy je i právo písemně se obracet na instituce Evropské unie v jednom ze 
smluvních jazyků a právo ve stejném jazyce obdržet odpověď. 

Z pramenů sekundárního práva je nejvýznamnějším nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1049/2001/ES ze dne 30. května 2001 o přístupu 
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise34, které 
bylo vydáno na základě již citovaného čl. 255 SES a čl. 42 Charty. Toto nařízení 
se opírá o zásadu průhlednosti v podmínkách, za nichž by měla být rozhodnutí 
přijímána, tj. co nejotevřeněji a co nejblíže občanovi. Průhlednost je spatřována 
v možnosti občanů účastnit se rozhodovacího procesu a tím v zajištění větší 
legitimity, účinnosti a odpovědnosti ve vztahu správních orgánů k občanům35. 

                                                                                                                                        
zaměstnance těchto institucí (popis kodexu je uveden například v „Průvodci povinnostmi úředníků 
a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu“ [online]. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/infoDocAccess.faces;jsessionid=371A47
84C31F869C76BFB3886C442D19?language=cs. [cit. 2009-11-13].  

32 V případě Komise dostupné na: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=cs, 
v případě Evropského parlamentu dostupné na: 
http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/simpleSearch.faces, v případě Rady viz: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=549&lang=CS&mode=g. [cit. 2009-11-
14]. 

33 Charter of Fundamental Rights of the European Union, č. 2000/C 364/1, [online]. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF. [cit. 
2009-08-25] nebo FOSTER, N. Blackstone's EU Treaties & Legislation 2008-2009. 19th Edition. 
Oxford University Press, 2008, s. 112-118. 

34 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 
2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents. CELEX: 
32001R1049. [online].  
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:CS:HTML [cit. 
2009-08-25]. 

35 Popis postupu přístupu například k dokumentům Evropské komise [online]. URL: 
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/guide_citoyen/cs.pdf [cit. 2009-08-25]. 
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Posuzované problematiky se rovněž dotýká další z pramenů evropského 
sekundárního práva. V oblasti životního prostředí se jedná o směrnici Rady 
č. 90/313/EHS ze dne 7.června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním 
prostředí36, která zakotvila právní rámec přístupu k informacím o životním 
prostředí do komunitárního práva a která byla následně nahrazena směrnicí 
Evropského Parlamentu a Rady č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 
o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí37. Tato směrnice 
stanovila přesná pravidla pro poskytování informací z oblasti životního prostředí, 
rozšířila pojem „informace o životním prostředí“ (včetně informací o stavu lidského 
zdraví a bezpečnosti, ekonomických analýz o dopadech na životní prostředí 
apod.), rozšířila okruh povinných subjektů (o soukromé instituce řízené veřejnými 
subjekty), rozlišila dva přístupy v poskytování informací na aktivní a pasivní, 
včetně závazku vést registry o těchto informacích a umožnit jejich dálkový přístup. 

Další významnou a z pohledu práva na informace v dispozici orgánů 
veřejném moci důležitější směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru38, která právo na informace již zcela konkrétně rozvádí 
a reguluje jej určitými zásadami, nicméně neobsahuje přímé aplikační závazky. 
Směrnice přímo odkazuje na již zmiňované čl. 41 a 42 Charty základních práv 
Evropské unie. Oblast úpravy39 této směrnice se vztahuje na stanovení 
minimálních standardů otevřenosti veřejné správy včetně uplatnění zásad 
efektivnosti a hospodárnosti, neboť klade důraz na možnost opakovaného použití 
informací a to i za pomocí elektronických prostředků, stanovení lhůt, a na 

                                                 
36 Council Directive 90/313/EES of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the 

environment. CELEX: 31990L0313. [online].  
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0313:EN:HTML [cit. 
2009-08-25]. 

37 Directive 2003/4/EC of the European Parlament and of the Council of 28 January 2003 on 
public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC. CELEX: 
32003L0004. [online].  
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:EN:PDF [cit. 
2009-08-25]. Směrnice vycházela z tzv. Aarhuské úmluvy (Úmluva Evropské hospodářské komise 
OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v otázkách životního prostředí (ČR úmluvu podepsala již v roce 1998, avšak Poslanecká sněmovna ji 
ratifikovala až v roce 2004, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv, částka 53/2004, Sdělení 
MZV č. 124/2004 Sb.m.s. Aarhuská úmluva se následně promítla i do Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 1367/2006/ES ze dne 6. září 2006 o změně Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady 1049/2001/ES ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise. 
Tato oblast byla dále ještě doplněna Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 
26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se 
životního prostředí a o změně Směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti 
a přístup k právní ochraně. CELEX: 32003L0035. 

38 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 
on the re-use of public sector information. CELEX: 32003L0098. [online]. URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:EN:HTML [cit. 2009-08-25]. 

39 Před přijetím této směrnice byla zpracována řada dokumentů, jejichž cílem bylo prověřit, 
jakým způsobem je v jednotlivých členských státech přístup k dokumentům upraven. Srov. např. 
„Comparative analysis of the Member States´ and candidate countries´ legislation concerning access 
to documents“ [online].  
URL: http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/compa_en.pdf [cit. 2009-08-26]. 
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vymezení pojmů jako subjekt veřejného sektoru, dokument apod. (viz dále kapitola 
3.3.1 a 3.4.1.4). 

1.4.3 Právo Rady Evropy 

V rámci Rady Evropy byly rovněž přijaty dokumenty, které se týkají 
problematiky práva na informace. Tyto dokumenty mají pro Českou republiku 
pouze doporučující charakter, nicméně lze poznamenat, že česká právní úprava 
této oblasti, ať v Listině základních práv a svobod nebo v prováděcích zákonech, 
není s uvedenými evropskými doporučeními v rozporu.  

Prvním dokumentem je Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy o masmédiích a lidských právech40, která ve svém čl. A/2 upravuje, že 
právo svobody projevu je nutné aplikovat na masmédia a současně připouští 
v čl. A/5 omezení tohoto práva odkazem na čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod.  

Druhým dokumentem je Deklarace o svobodě projevu a informací z roku 
1982 přijatá v rámci Rady Evropy a konečně Doporučení Výboru ministrů 
členským státům R (81) 19 o přístupu k informacím v držení orgánů veřejné 
správy41. Posledně jmenované doporučení obsahuje ve své preambuli, že pro 
veřejnost v demokratické společnosti má význam disponovat adekvátními 
informacemi o veřejných záležitostech, že přístup k těmto informacím posílí 
důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a nabádá členské státy, aby zajistily co 
nejlepší dostupnost informací, které jsou v držení orgánů veřejné moci s tím, že 
současně bude brána v úvahu zásada dobré a efektivní správy. K uskutečnění 
těchto předsevzetí proto citované doporučení určuje principy, o nichž lze říci, že 
současná česká právní úprava je in concreto naplňuje. Jsou jimi: 

• každý, kdo je v pravomoci (jurisdikci) některého členského státu, má právo 
získat na požádání informace, které jsou v držení orgánů veřejné moci 
jiných než legislativních orgánů a soudních orgánů42 (čl. I), 

• k zajištění přístupu k informacím se poskytují účinné a vhodné prostředky 
(myšleno ze strany státních orgánů) (čl. II),  

• přístup k informacím nesmí být zamítnut z důvodu, že žadatel o informaci 
nemá (neprokáže) zvláštní zájem na věci (čl. III), 

• přístup k informacím musí být zajištěn na základě zásady rovnosti (čl. IV), 

                                                 
40 Declaration on mass communication media and Human Rights, RES 428 (70), 23.1.1970. 

[online]. URL: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA70/ERES428.htm [cit. 2009-08-26]. 
41 Recommendation No. R. (81) 19 of the Committee of ministers to member states on the 

access to information held by public authorities, 25.11.1981. [online]. URL: 
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/administrative_law_and_justice/texts_%26_documents/Conv_Rec_Res/Recommendation(
81)19.asp. [cit. 2009-08-26]. 

42 Není zřejmé, proč někteří autoři nepřekládají tuto zásadu ve svých publikacích celou, ale 
pouze účelově zkrácenou. Originál textu totiž zní: Everyone within the jurisdiction of a member state 
shall have the right to obtain, on request, information held by the public authorities other than 
legislative bodies and judicial authorities. Srov. KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací: 
Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha: Linde Praha, 2002, str. 21. 
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• omezit přístup k informacím je možné pouze v případě, je-li to nutné 
v demokratické společnosti k ochraně oprávněných veřejných zájmů 
(např. národní bezpečnosti, veřejného pořádku, ekonomických zájmů státu, 
předcházení trestné činnosti, zamezení úniku informací získaných 
v důvěře) nebo k ochraně soukromí a jiných oprávněných soukromých 
zájmů, přičemž je ovšem třeba brát náležitý ohled na specifický zájem 
jednotlivce na informacích v držení veřejné moci, které se jej osobně týkají 
(čl. V), 

• o každé žádosti o poskytnutí informace musí být rozhodnuto v přiměřené 
lhůtě (čl. VI), 

• v případě, že je žádost o poskytnutí informace odmítnuta, musí být 
odmítnutí zdůvodněno podle právních předpisů nebo praxe (č. VII), 

• každé odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné na základě žádosti 
(čl. VIII). 

Na toto doporučení navazuje Doporučení Výboru ministrů členským 
státům R (2002) 2 o přístupu k úředním (veřejným) dokumentům43, které 
principy uvedené v předchozím doporučení ještě dále rozvíjí tím, že například 
vymezuje pojmy státní orgán a úřední dokument, připouští otevřenost i vůči 
dokumentům v držení legislativních a soudních orgánů, zpřesňuje výčet hodnot, 
pro jejichž ochranu je možné přístup k informacím omezit, požaduje odstranění 
formalismu při přístupu k informacím, definuje formy poskytnutí informací, 
stanovuje bezplatnost poskytnutí informací (náhrada pouze nákladů na pořízení 
kopií) a zakládá princip aktivní publicity veřejné správy. Doporučení bylo následně 
ještě rozvedeno Vysvětlujícím Memorandem44.  

1.5 Ústavněprávní aspekty práva na informace 

Podmínkou fungujícího demokratického právního státu je respektování 
základních lidských práv a svobod. Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy je Česká republika 
svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům 
a svobodám člověka a občana. Je zřejmé, že práva a svobody člověka a občana 
jsou předjímána samotnou Ústavou a pro zdůraznění jejich významu je jejich výčet 
uveden v právní normě, jež má nadzákonnou sílu, přičemž v českém právním řádu 
obdobné normy jsou nazývány zákony ústavními.  

                                                 
43 Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to member states on access to 

official documents (Adopted by the Committee of Ministers on 21 February 2002 at the 784th 
meeting of the Ministers' Deputies)´. [online].  
URL: http://www.coe.int/T/E/Human_rights/rec(2002)2_eng.pdf. [cit. 2009-08-26] 

44 Explanatory Memorandum to the Recommendation Rec. (2002) 2 of the Committee of 
Ministers to member states on access to official documents, [online].  
URL: http://www.coe.int/T/E/Human_rights/rec(2002)2_eng.pdf. [cit. 2009-08-26] 
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1.5.1 Vlastnosti práva na informace 

Za ústavní základ práva na informace v České republice je považován čl. 17 
Listiny, přičemž již jeho začlenění do celého souboru ústavních práv a svobod 
stanoví jeho povahu jako právo lidské, resp. základní svoboda (Hlava druhá 
Listiny), a v rámci něho jako právo politické45 (Oddíl druhý Hlavy druhé Listiny). 
Jeho zařazení do části politických práv je účelné, neboť prapůvod deklarované 
svobody projevu vycházel z politického kontextu v souvislosti se zájmem občanů 
vyjadřovat se zejména k politickým otázkám, řízení státu apod. (srov. známou „Bill 
of Rights“ v USA z roku 1791). Jak vyplynulo z kapitoly 1.4.1, tato svoboda byla 
proto následně spojována s právem na informace, neboť bez informací by každý 
mohl pouze složitě formulovat a projevovat svůj názor, popřípadě následně 
kontrolovat legitimní výkon veřejné moci, kterou svěřil, propůjčil státu, případně se 
aktivně účastnil na správě věcí veřejných46. 

Právo na informace lze rovněž charakterizovat jako právo subjektivní47, 
náležející každému jedinci, jež může existovat a být uskutečňováno bez toho, aniž 
by souviselo s právem jiným. Povaha tohoto práva je proto ambivalentní v tom 
smyslu, že nevytváří pouze status negativus48, tedy prostor autonomie jedince, do 
něhož nepřísluší veřejné moci zasahovat, resp. vstupovat (srov. čl. 2 odst. 2 
Listiny), nýbrž je to do jisté míry i veřejná moc, která je nucena pozitivně 
formulovat a stanovit podmínky pro výkon tohoto práva, čímž vytváří samotné 
předpoklady výkonu činností souvisejících s uskutečňováním práva na informace 
(status positivus a status activus), a to nikoli jen v podobě zaručení jeho 

                                                 
45 Srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 156/02 ze dne 18.12.2002 [dostupné na 

http://nalus.usoud.cz], ze kterého mimo jiné plyne: „Právo na informace je v Listině systematicky 
zařazeno mezi práva politická, tedy jako prostředek účasti na politickém životě státu. Zaručuje je 
stát. Právo na informace však nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní 
zvědavosti či zvídavosti. Je to právo na informaci v politickém slova smyslu, chápanou velmi široce, 
tj. takovou, kterou člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se 
děje na veřejnosti v jeho okolí.“.  

46 Srov. rozsudek NSS ze dne 14.9.2009, č.j. 6 As 18/2009-63 [dostupný na www.nssoud.cz]: 
„…, právo na informace má veřejnoprávní charakter. Je politickým právem a je užíváno v rovině 
(právním vztahu) jednotlivec (fyzická či právnická osoba) a povinný subjekt. Ten je určitým 
způsobem navázán na veřejnou moc tím, že je buď jejím přímým nositelem a vykonavatelem, 
případně toliko vykonavatelem, nebo disponuje s veřejnými prostředky, které mu veřejná moc 
svěřila, což lze dovodit z vymezení povinných subjektů, jak jej podává § 2 zákona o svobodném 
přístupu k informacím.“. 

47 K jeho označení srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 ze dne 16.5.1996 
[Sb.ÚS, sv. 5, č. 5, s. 557]: „Právo na informace je nepochybně subjektivním právem každého 
občana“. Dále například rozsudek NSS ze dne 13.12.2006, č.j. 5 As 3/2006-70 [dostupný na 
www.nssoud.cz]. 
Naopak částečně zavádějící je tvrzení, že: „Není to [myšleno právo na informace] ani subjektivní 
právo vůči někomu, aby mu určitou informaci podal, ledaže by někomu zákon takovou povinnost 
ukládal (srov. odst. 5) [pozn.: článku 17 Listiny]“, jak uvádí KNAPP, V. in PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava 
a ústavní řád České republiky: Komentář: 2. díl Práva a svobody. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 1999, 
s. 180. Při chybném doslovném pochopení tohoto tvrzení by se nutně mohlo dospět k názoru, že 
pokud zákon neuloží informovat o konkrétně vymezených skutečnostech, nebude možné očekávat, 
že právo na informace bude naplněno. Jednalo by se o výklad ad absurdum. 

48 Srov. ZOUBEK, V. In GERLOCH, A. – HŘEBEJK, J. – ZOUBEK, V. Ústavní systém České 
republiky: Základy Českého ústavního práva. 4. vyd. Praha: Prospektrum, 2002, s. 318. 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

18 
 

nerušeného výkonu49. Tomuto pojetí práva jako status negativus mimo jiné 
odpovídá čl. 22 Listiny, ve kterém je uvedeno, že „zákonná úprava všech 
politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat 
svobodnou soutěž politických sil“. Aby byla zajištěna svobodná soutěž, musí být 
na soutěžním poli dostatečný počet soutěžících vybavených potřebnými 
informacemi, k jejichž získání jim právo na informace má sloužit. Tomuto odpovídá 
i charakter práva na informace jako status activus, neboť dává jedinci možnost se 
podílet na fungování státu. 

Na vytvoření prostoru pro uskutečnění práva na informace je však nutné 
pohlédnout i z druhé strany, tj. ze strany adresáta žádosti o informaci - státu. 
Nebyl-li by stát součinný, neposkytoval-li by informace, nedošlo by k naplnění 
vlastního práva na informace a tím ve svém důsledku by došlo k jeho porušení. 
Z toho je možno vyvodit nutnost uplatnění principu publicity (otevřenosti) veřejné 
správy, byť v pasivním smyslu, neboť je-li žádáno o informaci, mělo by následovat 
její poskytnutí (nejsou-li dány zákonné výjimky). Veřejná správa v tomto okamžiku 
nevystupuje aktivně, pouze „pasivně“ reaguje na poptávku po informacích. Tento 
přístup by měl být pravidlem, neboť veřejná správa je službou veřejnosti50. Že tato 
zásada obecně do doby přijetí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím nebyla respektována, je skutečností, jejíž důvody lze odvozovat 
jednak z historického kontextu výkonu státní správy v České republice, jednak 
z nedostatečného právního povědomí žadatelů o informace o možnosti přímé 
vynutitelnosti tohoto práva51.  

Subjektivní povaha práva na informace vyplývá mimo jiné z toho, že jeho 
nositel jej nemůže projevem vůle přenést na někoho dalšího, ani se tohoto práva 
vzdát. S tím není v rozporu, pokud se konkrétní nositel rozhodne své právo 
neuplatňovat.  

Je třeba poznamenat, že právo na informace je díky mezinárodněprávní 
úpravě a znění čl. 10 Ústavy i po tzv. euronovele52 právem přímo vykonatelným53, 

                                                 
49 Srov. rozsudek NSS ze dne 2.7.2007, č.j. 4 As 56/2006-45 [dostupný na www.nssoud.cz], ze 

kterého plyne: „Ústavně právnímu zakotvení práva na informace, jež svědčí každému, a jemuž je ve 
smyslu tohoto vymezení třeba rozumět jako právu na informace ve vztahu ´každý – veřejná moc´, 
musí zákonitě odpovídat i povinnosti orgánů veřejné moci poskytovat, či alespoň zpřístupnit, 
informace o své činnosti.“. 

50 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
51 Úvahy o přímé aplikovatelnosti odst. 1 čl. 17 již zmiňuje i KNAPP, V. a PAVLÍČEK, V. 

In PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: Komentář: 2. díl Práva a svobody. 
2. vyd. Praha: Linde Praha, 1999, s. 179. 

52 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18.10.2001 (s účinností od 
1.6.2002) odstranil privilegované postavení mezinárodních smluv o lidských právech a základních 
svobodách vyplývající z čl. 10 Ústavy před tzv. euronovelou, nicméně platí, že bude-li mezinárodní 
smlouva obsahovat jinou úpravu než zákon, bude mít před tímto zákonem přednost. Srov. 
VEDRAL, J. Několik poznámek k novému znění čl. 10 Ústavy ČR. [online]. URL: 
http://ustavni.juristic.cz/154383/clanek. [cit. 2009-10-09].  
Ústavní soud následně svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25.6.2002 [Sb.ÚS, sv. 26, č. 80, 
s. 317] extenzivně vyložil čl. 112 odst. 1 Ústavy a pod pojem ústavního pořádku zahrnul i ratifikované 
a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, čímž částečně došlo 
k navrácení privilegovaného postavení těchto mezinárodních smluv. Nutno podotknout, že 
s názorem Ústavního soudu se neztotožnila právní teorie (Srov. PAVLÍČEK, V. In PAVLÍČEK, V. 
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k čemuž bylo možné dospět i výkladem a contrario čl. 41 Listiny, neboť právo na 
informace není uvedeno v taxativním výčtu práv, pro jejichž uskutečňování je 
nutné přijetí prováděcího zákona.  

Dalším charakteristickým rysem práva na informace je jeho univerzálnost54, 
přestože je řazeno mezi práva politická, která jsou považována za práva svědčící 
pouze občanům. Z čl. 17 Listiny tím, že uvádí pojem „každý“, lze dovodit, že se 
jedná nejen o občany České republiky, ale i o cizince, osoby bez státního 
občanství (apatridy), a to výkladem a contrario čl. 42 odst. 1 a logickým výkladem 
argumentum per eliminationem odst. 2 téhož článku Listiny. Zletilost či nezletilost 
Listina u práva na informace nerozlišuje, avšak ve zvláštních zákonech lze 
omezení věkem v přístupu k informacím nalézt55. Rovněž tak nelze usuzovat na 
to, že by při uskutečňování přístupu k tomuto právu měli být omezeni občané, kteří 
náleží k určité národnostní nebo etnické menšině. Samo toto omezení by bylo 
v rozporu s čl. 25 Listiny, který výslovně umožňuje uskutečňovat právo rozšiřovat 
a přijímat informace, byť ve spojení s jejich mateřským jazykem. Otázkou je, zda 
právo na informace svědčí i právnickým osobám. Přestože by bylo možné strictu 
sensu dospět k tomu, že Listina upravuje pouze lidská práva, čili práva lidí či 
občanů; tedy že se na právnické osoby nevztahuje, k čemuž však nelze nalézt 
jediný relevantní argument, který by uvedenému výkladu nasvědčoval56. 

O čl. 17 odst. 2 Listiny lze uvést, že se práva na informace dotýká spíše 
okrajově, neboť důraz je totiž zákonodárcem kladen na upřesnění formy 
uskutečňování práva projevu, nicméně v něm lze spatřovat jeho vymezení, která 
spočívá ve svobodě vyhledání, přijímání a rozšiřování idejí a informací, přičemž je 
současně dána jeho nezávislost na hranicích státu. Pojem „informace“ není ani 
v tomto odstavci vymezen a při dalším nakládání s ním je nutné vycházet z toho, 
že se jedná o informaci v nejširším slova smyslu, která je chápána jako znalost, 

                                                                                                                                        
a kol. Ústavní právo a státověda: II. díl Ústavní právo České republiky: Část 1. 2. podst. rozš. a dopl. 
vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 258 nebo ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P. Mezinárodní právo 
veřejné. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2008, s. 200), případně byl tento výklad kritizován (srov. FILIP, 
J. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. Právní zpravodaj, 
2002, č. 11, s. 12-15). 

53 Podmínkou přímé aplikovatelnosti mezinárodní smlouvy podle č. 10 Ústavy po 
tzv. euronovele je i její tzv. dostatečná přesnost „… nevyžadující provedení zákonem, i když tato 
podmínka není v textu čl. 10 Ústavy výslovně upravena.“. Srov. ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P. 
Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2008, s. 199. 

54 Srov. PAVLÍČEK, V. In PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: 
Komentář: 2. díl Práva a svobody. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 1999, s. 211 k univerzalitě 
„klasického“ politického práva „podílet se na správě veřejných věcí“. 

55 Srov. např. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – občan 
obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do konkrétních dokumentů obce. 

56 Částečně zavádějící lze proto shledat tvrzení HŘEBEJKA, J. In PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava 
a ústavní řád České republiky: Komentář: 2. díl Práva a svobody. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 1999, 
s. 185 a 186, ve kterém je uvedeno že „…právo na informace, zaručeného odst. 1 čl. 17 fyzickým 
osobám.“, i když na následující straně sám připouští, že „I když formulace, z níž by jednoznačně 
vyplynulo, že právo na informace je právem fyzických osob, není v Listině expressis verbis 
(výslovně) uvedena,…“ 
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povědomí o něčem konkrétním (každý má právo znát, resp. vědět)57. Vlastnímu 
vymezení pojmu „informace“ je věnována pozornost v kapitole 3.4. 

Článek 17 odst. 3 Listiny o nepřípustnosti cenzury se práva na informace 
týká pouze zprostředkovaně a souvisí především se svobodou projevu. 

1.5.2 Omezení práva na informace 

Značnou pozornost vzbuzuje čl. 17 odst. 4 Listiny, ve kterém jsou stanoveny 
principy, na jejichž základě lze omezit nejen svobodu projevu, ale i právo na 
informace. Prvním principem je požadavek na omezení pouze zákonnou formou 
(zásada legality); je tedy vyloučeno, aby k omezení práva docházelo na základě 
norem nižší právní síly. Jedná se o formální podmínku omezení. Další dvě 
podmínky jsou materiální, a to jednak splnění jednoho z taxativně stanovených 
důvodů, jednak splnění požadavku nezbytnosti tohoto omezení pro ochranu 
určitých hodnot v demokratické společnosti (zásada legitimity). Mezi taxativně 
uvedenými důvody, které jsou obdobné důvodům uváděným v mezinárodních 
smlouvách, byť jim výčet ne zcela odpovídá (viz kapitola 1.4.1), jsou: 

• ochrana práv a svobod druhých58, 
• bezpečnost státu, 
• veřejnou bezpečnost, 
• ochranu veřejného zdraví, 
• ochranu mravnosti. 

Pro další výklad práva na informace je více než samotný výčet ústavně 
chráněných zájmů podstatnější druhá z materiálních podmínek, a sice stanovení 
meze nezbytnosti omezení jednoho práva ve vztahu k právům druhým. Při 
zkoumání splnění této podmínky je nutné posuzovat nezbytnost omezení na 
základě politických a etických hledisek. Požadavkem minimalizace zásahu do 
ústavně zaručených práv se rozumí, že omezení musí být proporcionální, 
přiměřené a účelné. Vyjádření nejen těchto zásad, nýbrž i pravidel při tvorbě 
právních předpisů, včetně jejich následného výkladu a aplikace, lze najít 
v čl. 4 odst. 4 Listiny, který stanoví, že „při používání ustanovení o mezích 
základních práva a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu“59. Toto 
výkladové pravidlo se netýká pouze omezení práva na informace, ale rovněž tak 

                                                 
57 Lze se ztotožnit s výkladem KNAPPA, V. In PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České 

republiky: Komentář: 2. díl Práva a svobody. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 1999, s. 181, ve kterém je 
rozlišováno mezi „informací“ a „zprávou“. Pro vlastní aplikaci práva na informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb. však tato definice není všeobjímající. 

58 Jsem přesvědčena, že na tomto místě je možné mezi „druhé“ zařadit i právnické osoby. 
59 Srov. rozsudek NSS ze dne 16.5.2007, č.j. 3 Ads 33/2006-57 [dostupný na www.nssoud.cz]: 

„… je třeba jakákoli možná omezení poskytování informací vykládat restriktivním způsobem, což lze 
dovodit z judikatury Ústavního soudu (srov. nález ze dne 24.1.2007, sp. zn. I. ÚS 260/06). Opačný 
postup, tedy extenzivní výklad podmínek, za kterých zákon č. 106/1999 Sb. umožňuje právo na 
poskytnutí informací omezit a informace neposkytnout, by směřoval proti vlastnímu smyslu a účelu 
jak samotného zákona č. 106/1999 Sb., tak i ústavně zaručeného veřejného subjektivního práva 
garantovaného čl. 17 Listiny.“. K definici zásady proporcionality včetně tří kritérií posuzování 
přípustnosti zásahu (princip způsobilosti naplnění účelu, princip potřebnosti, princip přiměřenosti) 
srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/02 ze dne 13.8.2002 [Sb.ÚS, sv. 27, č. 105, s. 177].  



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

21 
 

všech ostatních práv, mají-li být omezována. Proto nelze upřednostňovat jedno 
právo před druhým, neboť pomyslné pořadí práv a svobod nelze předem stanovit. 
Při vzniku sporu, zda k omezení práva došlo či nedošlo nad rámec „přípustnosti“, 
je nutné tuto otázku vždy in concreto posoudit obecným soudem, popřípadě 
Ústavním soudem60. Tento způsob zpřesnění mezí lidských práv a základních 
svobod, tj. konkretizace pomocí soudního výkladu61 má svůj základ v Evropské 
úmluvě o lidských právech62, na základě které mimo jiné byl ustaven Evropský 
soud pro lidská práva63. Úprava působnosti Ústavního soudu počítá s analogickým 
postupem64 s tím, že zároveň je dána jeho povinnost mimo jiné respektovat právní 
názor mezinárodního soudu. 

Výčet ústavněprávních zájmů vyplývající z čl. 17 odst. 4 by nebyl úplný, 
kdyby nebyla zmíněna ještě další ústavně zaručená práva a svobody, u nichž by 
vyhledávání nebo o nichž by rozšiřování informací bylo z jejich povahy 
nepřípustné. Za tato práva a svobody je podle Listiny nutné považovat 
nedotknutelnost osoby a její soukromí (čl. 7), ochrana osobnosti a osobních údajů 
(čl. 10), nedotknutelnost obydlí (čl. 12 odst. 3) a listovní tajemství (čl. 13). 

1.5.3 Realizace a rozsah práva na informace 

Článek 17 je uzavřen odstavcem 5, v jehož první větě je na rozdíl od 
odstavce 1 zakotven princip aktivní publicity (otevřenosti) veřejné správy, který 
spočívá v tom, že státním orgánům a orgánům územních samosprávných celků 
ukládá povinnost „přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti“. 

                                                 
60 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 154/97 ze dne 2.2.1998 [Sb.ÚS, sv. 10, č. 17, s. 

113]: „Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého 
života, tedy základních práv stojících na stejné úrovni, je především věcí obecných soudů, aby 
s přihlédnutím k okolnostem každého případu zvážily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána 
přednost před právem druhým.“. V konkrétním případě proto Nejvyšší správní soud stanovil, že 
právo na ochranu osobnostních údajů (o majetkových poměrech) má přednost před zájmem 
veřejným (srov. rozsudek ze dne 25.6.2008, č.j. 5 As 53/2007-85; předmětem žádosti byly základní 
osobní údaje o osobách, kterým finanční úřad částečně nebo zcela prominul příslušenství daně 
včetně výše prominutého příslušenství daně). 

61 Srov. BOGUSZAK, J. In VEVERKA, V. – BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. Základy teorie práva a 
právní filosofie. 1. vyd. Praha: CODEX, 1996, s. 177. O převzetí stěžejní role Ústavního soudu 
obecnými soudy při sporu lidskoprávních mezinárodních smluv se zákonem srov. např. KYSELA, J. 
– KÜHN, Z. Aplikace mezinárodní práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR. Právní rozhledy, 2002, 
č. 7, s. 311. 

62 Na základě čl. 25 této Úmluvy se může kterékoliv fyzická osoba, nevládní organizace nebo 
skupina jednotlivců, kteří se považují za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných touto 
úmluvou, obrátit na Evropskou komisi pro lidská práva a následně podle čl. 32 odst. 1, resp. 48 na 
Evropský soud pro lidská práva. Jeho pravomoc se vztahuje na všechny případy týkající se výkladu 
a provádění této úmluvy a je dána čl. 45. 

63 Evropský soud pro lidská práva (fr. Cour européenne des droits de l'homme, angl. European 
Court of Human Rights) je úřad Rady Evropy, v jehož působnosti je ochrana práv vyplývajících z 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Sídlí ve Štrasburku. K postupu posuzování 
stížností na porušování Úmluvy viz např. ČAPEK, J. Evropský soud a Evropská komise pro lidská 
práva. Praha: Linde Praha, 1995, s. 7-10 nebo ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní 
mechanismy v oblasti lidských práv. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 1999, s. 25-27. 

64 Srov. ustanovení § 119a odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění 
(povinnost Ústavního soudu respektovat právní názor mezinárodního soudu), § 148 odst. 2 téhož 
zákona (povinnost Ústavního soudu respektovat Listinu základních práv a svobod a mezinárodní 
smlouvy o lidských právech a základních svobodách, kterými je Česká republika vázána při 
zjišťování, zda byla porušena ústavně zaručená základní práva a svobody). 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

22 
 

Lze poznamenat, že druhá věta pouze upřesňuje, že „podmínky a provedení 
stanoví zákon“. Na rozdíl od principu pasivní publicity veřejné správy, kdy státní 
orgán poskytuje informace až na základě vnějšího podnětu (žádosti o informaci), 
v tomto případě přistupuje k poskytnutí informace aktivně sám (ex officio). Listina 
stanoví takto i rámec „automaticky“ poskytovaných informací. Jedná se 
o informace o činnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. 
Tím, že je Listina určuje k poskytnutí, předpokládá, že tento druh informací lze 
nepochybně považovat za věci veřejné – rés publicae při respektování dalších 
ústavních a navazujících zákonných omezení. V případě činnosti státních orgánů 
je proto nutné pod informace podřadit nejen informace o výsledcích činností, ale 
i informace, kterými státní orgány disponují65. Jedná se o naplnění zásady 
vycházet veřejnosti vstříc a zjednodušit jí přístup k těm informacím, o nichž se 
předpokládá, že budou nejčastěji žádány.  

Závěrem k větě druhé odstavce 5 čl. 17 Listiny je zapotřebí poznamenat, že 
by bylo vážným omylem tvrdit, že do doby, než bude, resp. byl vydán zákon 
stanovující podmínky a provedení (byť Listina neuvádí čeho), by nebylo možno 
právo na informace uskutečňovat. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.5.1, 
odstavec 1 čl. 17 Listiny je přímo aplikovatelný a výkon toho práva není výslovně 
vázán na jeho zákonné provedení (srov. a contrario čl. 41 Listiny). Přestože lze 
považovat za velký krok vpřed při zjednodušení uskutečňování práva na informace 
přijetí zákona č. 109/1999 Sb., neboť jím byly nastaveny ony „podmínky 
a provedení“ aktivního práva poskytovat informace, již v době před jeho účinností 
je český právní řád obsahoval, byť roztroušeně v řadě právních norem, v podobě 
izolovaných ustanovení, která určovala povinnosti informace poskytovat. 

1.5.4 Ostatní práva na informace v Listině 

Pro pochopení Listiny jako celku v otázce práva na informace nelze 
opomenout, že čl. 17 není jedinou úpravou, která se týká práva na informace. 

Za zvláštní právo na informace lze označit právo na včasné a úplné 
informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů zakotvené v čl. 35 odst. 2 
Listiny66. Toto právo bylo provedeno zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, což se stalo o rok dříve, než byl přijat obecný 
informační zákon č. 106/1999 Sb. V odborné literatuře je uvedené právo 

                                                 
65 K definování okruhu těchto informací přispívá i evropské právo, kdy čl. 16 preambule 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného 
sektoru uvádí: „Zveřejnění všech obecně dostupných dokumentů, které má veřejný sektor v držení 
a které se týkají nejen politiky, ale i soudnictví a správy, je základním nástrojem rozšíření práva na 
informace, které je základní zásadou demokracie. Tento cíl platí pro instituce na všech úrovních, 
tj. na místní, národní a mezinárodní úrovni.“. CELEX: 32003L0098. [online]. URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:EN:HTML. [cit. 2009-08-30]. 

66 Právo na včasné a úplné informace o životním prostředí je řazeno mezi právy 
hospodářskými, sociálními a kulturními. V ústavách evropských států se lze s úpravou tohoto práva 
setkat výjimečně (Slovensko, Norsko). Blíže k tomu ZACHOVÁ, M. Právo na příznivé životní 
prostředí v ústavním systému České republiky. Právní rozhledy, 1999, č. 2, s. 98. 
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považováno za zvláštní projev práva na informace jako práva politického 
v konkrétní rovině67 nebo je uváděn vztah lex specialis ve vztahu k čl. 17 Listiny68.  

Mezi další články Listiny, v nichž je právo na informace upraveno, patří: 

• čl. 8 odst. 3 – právo zadržené osoby být ihned seznámena s důvody 
zadržení, 

• čl. 15 odst. 1 – svoboda myšlení a svoboda náboženského vyznání, 
• čl. 15 odst. 2 – svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby, 
• čl. 16 odst. 1 – právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, 
• čl. 21 odst. 1 – právo podílet se na správě veřejných věcí, 
• čl. 25 odst. 1 – právo občanů tvořících národnostní nebo etnické menšiny 

rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku, 
• čl. 33 odst. 1 – právo na vzdělání, 
• čl. 37 odst. 2 a 4 – právo na právní pomoc a na tlumočníka, 
• čl. 38 odst. 2 – právo na projednání věci veřejně, bez zbytečných průtahů 

a v přítomnosti (účastníka), právo vyjádřit se ke všem prováděným 
důkazům, 

• čl. 40 odst. 3 – právo na bezplatnou pomoc obhájce. 

                                                 
67 Srov. DAMOHORSKÝ, M. In DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 1. vyd. 

Praha: C.H.BECK, 2003, s. 203. 
68 Srov. ZACHOVÁ, M. Právo na příznivé životní prostředí v ústavním systému České 

republiky. Právní rozhledy, 1999, č. 2, s. 100.  
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2 ZÁKONNÁ ÚPRAVA PRÁVA NA INFORMACE 
Do právního řádu České republiky byl čl. 17 odst. 5 Listiny proveden 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím69. Tento zákon 
však nebyl prvním a jediným zohledněním práva na informace v českém právním 
řádu. Již v předchozí době o tomto právu existovala ojedinělá ustanovení v jiných 
právních předpisech, která předjímala, že informace mají být poskytovány, byť 
specifického charakteru vztahující se ke konkrétní oblasti. Okrajově lze zmínit 
i zákon provádějící čl. 35 odst. 2 Listiny, který se týká informací o životním 
prostředí, nicméně tento zákon je považován za zákon zvláštní ve vztahu 
k obecnému informačnímu zákonu a jako na takový je na něho i pohlíženo 
(§ 2 odst. 3 InfZ).  

2.1 Vývoj Informačního zákona 

Informační zákon od doby přijetí prošel řadou novelizací, desátá z nich 
vstoupí v účinnost až 1.7.2010. V těchto případech se jednalo o vládní návrhy na 
změnu Informačního zákona, zatímco senátní návrh novely InfZ v roce 2002 
schválen nebyl70. 

První novela (zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, s účinností od 1.6.2000), která až na základě 
pozměňovacího návrhu vložila do zákona o ochraně osobních údajů návrh novely 
Informačního zákona, spočívala ve stanovení vztahu speciality (§ 2 odst. 3), 
zachovala možnost publikovat veřejné registry podle zvláštních předpisů 
(§ 3 odst. 3) a zrušila důvod omezení přístupu k informacím daný § 8 (Ochrana 
osobnosti a soukromí). 

Druhou novelou (zákonem č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon 
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. 
s účinností od 1.8.2000) bylo ustanovení § 11 odst. 4 InfZ doplněno o nový 
zákonný důvod pro neposkytnutí informací, jenž souvisí s činností příslušné 
organizační složky Ministerstva financí při opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti. 

Třetí novela (zákonem č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon 
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
některých dalších zákonů, s účinností od 25.1.2001) rozšířila okruh povinných 
subjektů o veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. K jeho 
opětovnému rozšíření došlo dále změnou zákona v roce 2006. Nutno 

                                                 
69 Dále v textu zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, označován jako „Informační zákon“ nebo „InfZ“. 
70 Senátní návrh byl v Poslanecké sněmovně dne 8.10.2002 zamítnut (sněmovní tisk 

č. 9/senátní tisk č. 288). [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=4&T=9. [cit. 2009-09-
09]. 
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poznamenat, že k výkladu tohoto pojmu významným způsobem přispěla soudní 
judikatura (viz dále v kapitole 3.3.2.3). 

Čtvrtou novelou (zákonem č. 413/2005 Sb., kterým se mění zákony 
v souvislosti s přijetím zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, 
s účinností od 1.1.2006) zákonodárce pouze promítl změnu v označování 
utajovaných „skutečností“ na utajované „informace“. 

Pátou novelou (zákonem č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, 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., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s účinností od 23.3.200671) došlo dosud 
k nejvýznamnější změně Informačního zákona. Přestože jako důvod pro přijetí této 
změny zákona byla uváděna především transpozice Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru (upřednostnění elektronických prostředků při 
poskytování informací, zavedení licenční politiky v případě poskytování informací, 
které jsou předmětem duševního vlastnictví, umožnění širšího zpřístupňování 
úředních databází apod.), došlo touto novelou i k řadě dalších změn, o nichž bude 
pojednáno podrobněji v dalších částech této práce. Jako příklad lze uvést omezení 
možnosti požadovat náklady za vyhledání informací, stanovení pravidel pro 
poskytování informací o právech k duševnímu vlastnictví, zpřesnění náležitostí 
žádosti o poskytnutí informací, zdůraznění významu dálkového přístupu 
k informacím, užší provázání na správní řád, zrušení institutu fiktivního rozhodnutí 
o neposkytnutí informace nebo o odvolání, přesnější vymezení pojmu obchodního 
tajemství, umožnění poskytovat pravomocné rozsudky, řešení problematiky 
formátu a jazyka zveřejňovaných informací, zavedení nového prostředku ochrany 
žadatele (stížnost) a rozšíření informační povinnosti u příjemců veřejných 
prostředků. Jelikož bude na tuto novelu v následujících kapitolách často 
odkazováno, používám zkrácené označení „novela InfZ v roce 2006“. 

Šestá novela (zákonem č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě 
ústředních orgánů státní správy souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky 
a o změně některých zákonů, s účinností od 1.6.2007) pouze určila Ministerstvo 
vnitra jako nástupce zrušeného ministerstva zmocněného k vydání prováděcí 
vyhlášky. Vydání prováděcí vyhlášky bylo předvídáno novelou InfZ v roce 2006. 

Sedmá novela (zákonem č. 32/2008 Sb., kterým se mění zákon 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

                                                 
71 K otázce účinnosti zákona č. 61/2006 Sb. srov. rozsudek NSS ze dne 28.11.2008, 

č.j. 4 Ans 5/2007–60 [dostupný na www.nssoud.cz], ze kterého vyplynulo, že při posuzování data 
účinnosti zákona soud vycházel z ustanovení § 3 odst. 3 věta první zákona č. 309/1999 Sb., 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv a účinnosti novela InfZ nabyla „až po uplynutí 
subsidiárně stanovené patnáctidenní legisvakanční (vacatio legis) lhůty, tedy dne 23.3.2006.“. 
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službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1.3.2008) rozšiřuje důvody fakultativního omezení 
přístupu k informacím v případě, že se jedná o dokumenty typu NATO 
UNCLASIFIED a LIMITE a žadatel není k přístupu k nim oprávněn a zároveň jejich 
původce (NATO a EU) nevyslovil s jejich poskytnutím souhlas. Toto omezení se 
liší od obligatorního omezení přístupu k informacím stanoveným v § 7 InfZ. 

Osmá novela (zákonem č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, s účinností od 1.9.2008) pouze 
upřesňuje znění ustanovení § 11 odst. 4 písm. e) InfZ v případě omezení přístupu 
k informacím o činnosti Ministerstva financí v oblasti opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti tak, aby odpovídala nové právní úpravě. 

Devátá novela (zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, s účinností od 1.1.2009) 
na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu rozšířila obligatorní důvody pro 
omezení přístupu k informacím o informace o činnosti orgánů činných v trestním 
řízení, a to včetně informací ze spisů při splnění podmínky ohrožení práv třetích 
osob nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení. Původní vládní návrh 
obsahoval pouze neurčité omezení týkající se informací o plnění úkolů Policie 
České republiky, pokud by tím došlo k ohrožení jejich plnění72. Je otázkou, zda 
i takto široce vymezené omezení přístupu k informacím zabrání skutečnému úniku 
informací, ke kterému nepochybně nedocházelo v důsledku aplikace Informačního 
zákona. 

Poslední desátou novelou (zákonem č. 277/2009 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, s účinností 
od 1.7.2010) zákonodárce v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, promítl jen změnu v označování identifikačního čísla (IČ), 
které bude namísto identifikačního čísla ekonomického subjektu nazýváno 
identifikačním číslem osoby (IČO).  

2.2 Podzákonná úprava práva na informace 

Ze všech novel Informačního zákona je nepochybně rozpoznatelné, že tento 
zákon zasahuje do širokého spektra veřejné správy. Z této skutečnosti lze dovodit 
potřebu vždy provést jeho novelizaci, jejíž příčinou je přijetí zásadních 
legislativních změn v ostatních či souvisejících předpisech, jež předem nelze 
předvídat. 

Pro úplnost právní úpravy v oblasti práva na informace je nutné připomenout 
následující předpisy: 

                                                 
72 Sněmovní tisk č. 440/V. volební období [online].  
URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=440&CT1=0. [cit. 2009-10-19]. 
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• Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů 
státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

• Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních 
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, 

• Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací 
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  

Poslední dva uvedené předpisy byly vydány v návaznosti na novelu InfZ 
v roce 2006, která nově obsahovala zmocňovací ustanovení.  

2.3 Důsledky činnosti vlády na Informační zákon 

Vzhledem k tomu, že uplatňování práva na informace ovlivňovalo činnost 
veřejné správy, stal se Informační zákon středem zájmu i vlastní činnosti vlády. 
V rámci boje proti korupci bylo přijato usnesení vlády73, kterým byl stanoven úkol 
zpracovat analýzu účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím 
z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje nebo 
obce, jejich organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob 
jimi jinak ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku 
a zákonem zřízených právnických osob. Uvedeným úkolem dala vláda najevo 
snahu řešit situace, kdy přestože mezi subjekty povinné poskytnout informace byly 
zařazeny „veřejné instituce“, původně s dovětkem hospodařící s veřejnými 
prostředky, nebyl při nedostatečné vůli těchto subjektů nebo při nedomáhání se 
tohoto práva soudní cestou Informační zákon aplikovatelný například na obchodní 
společnosti zakládané a 100 % vlastněné obcemi. Veřejnosti v těchto případech 
byly upírány informace o smlouvách, které byly uzavírány mezi těmito subjekty74. 
Z předložené Analýzy75 vyplynulo, že přestože od novely InfZ v roce 2006 uplynuly 
necelé dva roky, byla shledána potřeba zpracovat další novelizaci Informačního 
zákona. Tento legislativní úkol však byl po provedeném vnějším připomínkovém 
řízení v únoru 2009 zrušen76.  

                                                 
73 Usnesení vlády č. 1199 ze dne 25.10.2006, o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 

2006 až 2011. [online].  
URL: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2006&10-25. [cit. 2009-09-
09]. 

74 Stručně k této problematice: [online]. URL: http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=1727. 
[cit. 2009-10-01]. 

75 Usnesení vlády č. 4 ze dne 9.1.2008, k Analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu 
k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce 
a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů. [online]. URL: 
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2008&01-09. Vlastní text 
analýzy URL: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/dokumenty/analyza_vlada.pdf. 
[cit. 2009-09-09]. 

76 Usnesení vlády č. 208 ze dne 20. února 2009, ke Zprávě o plnění úkolků uložených vládou 
s termínem plnění od 1. ledna do 31. ledna 2009. [online]. URL: 
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S bojem proti korupci v souvislosti s prosazováním zásady transparentnosti 
a publicity souvisel i závazek vlády, ze kterého vyplynul úkol připravit novely 
právních předpisů tak, aby veškeré údaje a informace o rozhodování a činnosti 
orgánů veřejné správy a subjektů, které jsou zařizovány nebo ovládány státem 
nebo územním samosprávným celkem (včetně dceřiných společností) byly 
veřejnosti přístupné s výjimkou utajované informace77. Obsahově jej lze ztotožnit 
s již výše zmíněnou analýzou. 

Z pohledu povinných subjektů poskytovat informace poutá pozornost podnět 
Rady vlády pro lidská práva78, jenž směřoval k vydání obecně závazného předpisu 
k zajištění zveřejňování některých vnitřních předpisů povinných subjektů podle 
Informačního zákona. Opodstatněnost tohoto návrhu z pohledu Rady vlády by 
bylo možné spatřovat v zájmu zvýšit informovanost veřejnosti o chodu státní 
správy a územních samosprávných celků a jejich orgánů a zároveň o postupech 
a pravidlech při rozhodování o veřejných subjektivních právech a povinnostech 
fyzických a právnických osob, kterým jsou příslušné subjekty pověřeny na základě 
zákonného zmocnění. Dalším důvodem, proč Rada vlády předložila tento podnět, 
lze patrně spatřit i v zájmu na zefektivnění fungování státní správy a na zlepšení 
prosazování práv a povinností soukromých osob. Ze schváleného usnesení 
vlády79 vyplynulo, že záměr Rady vlády má být proveden rovněž v souvislosti s již 
zmíněnou analýzou. 

2.4 Principy a systematika Informačního zákona  

Skutečností zůstává, že přijetím Informačního zákona splnil zákonodárce 
jemu uloženou povinnost podle čl. 17 Listiny, ve kterém je zakotveno právo na 
informace včetně jeho ústavního omezení (odst. 4) a stanovení aktivního 
a pasivního principu publicity (odst. 1 a 5). Tento zákon je komplexním zákonem 
obsahujícím ucelená pravidla popisující postup při poskytování informací. Je proto 
zároveň nadán i vlastností lex specialis s výjimkou případů uvedených 
v ustanovení § 2 odst. 3 InfZ. 

Tento zákon je zároveň promítnutím některých zásad, které byly zmíněny již 
v kapitolách 1.1.1, 1.5.2 a 1.5.3. Jedná se zejména o zásadu publicity veřejné 
správy, a to jak v aktivním slova smyslu, tak v pasivním slova smyslu (§ 4 odst. 1 
a § 5 InfZ). 
                                                                                                                                        
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&02-20. [cit. 2009-10-
19]. 

77 Usnesení vlády č. 596 ze dne 30. května 2007, o Programových cílech vlády do roku 2010. 
[online]. URL: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2007&05-30. 
[cit. 2009-09-09]. 

78 Vlastní text Podnětu URL: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-
rady/Podnet_ke_zverejnovani_vnitrnich_predpisu_spravnich_uradu.pdf. [cit. 2009-10-19]. 

79 Usnesení vlády č. 1334 ze dne 3. listopadu 2008, k Podnětu Rady vlády České republiky pro 
lidská práva k vydání obecně závazného předpisu k zajištění zveřejňování některých vnitřních 
předpisů povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. [online].  
URL: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2008&11-03. [cit. 2009-09-
09]. 
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Stanovením okruhu povinných subjektů (§ 2 odst. 1 a 2 InfZ) zákonodárce 
osvědčil svůj zájem na maximální otevřenosti veřejné správy. O širokém uplatnění 
práva na informace vypovídá i neomezený okruh možných žadatelů (§ 3 odst. 1 
InfZ), tj. každá fyzická nebo právnická osoba bez omezení věku, pohlaví, 
národnostní příslušnosti, případně právní formy existence apod. 

Komplexnost právní úpravy přístupu k informacím lze dovodit i z ustanovení 
§ 3 InfZ, které vymezuje pojmy žadatel, možnost dálkového přístupu, informace, 
zveřejněná informace, doprovodná informace, nicméně toto ustanovení bylo 
zásadním způsobem upraveno novelou InfZ v roce 2006 a transponovalo určité 
definice z Evropské směrnice80. Přesto v současné době dochází k aplikačním 
problémům souvisejícím především s definicí pojmu „informace“, neboť je 
preferována jeho extensivní interpretace, a role soudní judikatury je proto i nadále 
nezastupitelná (blíže k tomu v kapitole 3.4.1). 

Přestože zákon presumuje publicitu všech informací v držení veřejné správy 
(§ 2 odst. 1 InfZ), je v něm zároveň respektována zásada proporcionality mezi 
jednotlivými hodnotami (ať již základními lidskými právy nebo statky chráněnými 
státem), a to stanovením omezení přístupu k informacím (§ 7 až 11 InfZ). Při 
respektování principu selekce zákon současně ukládá, aby chráněné informace 
byly vyjímány a ostatní byly poskytovány (§ 12 InfZ). Ustanovením § 12 InfZ 
dochází k naplnění čl. 17 odst. 4 a dále čl. 4 odst. 4 Listiny, který zavazuje 
k omezení základních práv pouze v nezbytně nutném rozsahu. Zásada otevřenosti 
je mimo jiné naplněna i tím, že zákon neobsahuje žádné ustanovení, ve kterém by 
byla stanovena povinnost odůvodňovat zájem žádat informace, resp. neuvedení 
důvodu žádosti nespojuje s možností jejího odmítnutí81.  

Další část zákona (§ 13 až § 15 InfZ) upravuje procesní pravidla při 
vyřizování žádosti včetně navazujícího uplatnění zásady možnosti přezkumu 
i v rovině soudního (§ 16 a § 16a InfZ). Poskytování informací, které jsou 
předmětem ochrany práva autorského, je upraveno ustanovením § 14a InfZ, což 
lze označit za částečně nekoncepční řešení otázek, jež náleží do oblasti 
autorského práva. 

Zásada bezplatnosti v přístupu k informacím (§ 17 InfZ) je modifikována 
možností úhrady pouze materiálních nákladů vzniklých v souvislosti 
s poskytováním informací a ve výjimečných případech vzniklých rozsáhlým 
vyhledáním informací.  

Princip aktivní publicity veřejné správy je rovněž naplněn ustanovením 
§ 18 InfZ, jež určuje rozsah dalších povinně zveřejňovaných informací v podobě 
výroční zprávy zhotovované za oblast poskytování informací. 

                                                 
80 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003  

o opakovaném použití informací veřejného sektoru, dále jen „Evropská směrnice“. 
81 K tomu srov. rozsudek NSS ze dne 27.6.2007 č.j. 6 As 79/2006-58 [Sb.NSS č. 1342/2007] 

s konstatováním, že „povinný subjekt není oprávněn jakkoli zkoumat a zabývat se otázkou účelnosti 
a důvodnosti žadatelovy žádosti či jeho motivy“. 
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Závěrečná ustanovení zákona (§ 20 InfZ) včetně ustanovení § 19 InfZ 
zakotvují vztah ke zvláštním zákonům, zejména zákonům upravujícím povinnost 
mlčenlivosti a vztah ke správnímu řádu82. O této problematice je pojednáno 
v samostatných kapitolách 2.5.4.5 a 3.4.4.6. Ustanovení § 20 InfZ dále obsahuje 
přechodná ustanovení, která v současnosti pozbyla významu, což platí také pro 
přechodné ustanovení dané novelou InfZ v roce 2006 a ustanovení řešící do 
novely InfZ v roce 2006 nevyjasněnou situaci při určení odvolacího orgánu 
v případě poskytování informací územním samosprávným celkem v přenesené 
působnosti, resp. informací týkajících se jeho přenesené působnosti. Předmětem 
ustanovení § 21 InfZ jsou zmocňovací ustanovení k vydání prováděcích předpisů, 
jejichž výčet je uveden v kapitole 2.2. 

2.5 Vztah Informačního zákona ke zvláštním právním 
předpisům 

2.5.1 Vývoj vztahu Informačního zákona ke zvláštním 
právním předpisům 

Úprava postupů orgánů veřejné moci při poskytování informací je zakotvena 
téměř ve všech ostatních právních normách, neboť jak uvádí čl. 2 odst. 3 Ústavy, 
lze ji uplatňovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, a je 
logickým důsledkem, že dochází ke vzájemnému průniku zásad vyplývajících 
z Informačního zákona a postupů stanovených těmito zvláštními předpisy. Jedná 
se většinou o organizační předpisy, které upravují postavení a pravomoc 
správních orgánů, ale i o zvláštní hmotněprávní a procesněprávní předpisy, 
předmětem jejichž úpravy jsou jednotlivé úseky správy věcí veřejných. Ve všech 
těchto předpisech se objevují ustanovení, jež upravují získávání anebo 
poskytování či zveřejňování informací o činnosti a výstupech z činnosti orgánů 
veřejné moci. 

Nejen správní právo, zejména v části upravující správní řízení, nýbrž 
i například trestní právo podléhá principu diskrétnosti, a proto se nelze pozastavit 
nad tím, že „třecí plochy“ mezi oblastí přístupu k informacím a oblastí výkonu 
veřejné správy jsou značné. V této souvislosti nelze opomenout přístup samotných 
povinných subjektů, které princip diskrétnosti uplatňují extensivně i tam, kde je to 
z důvodu ochrany ústavních práv každého považováno za nepřípustné, neboť je 
tím porušována zásada minimalizace zásahu do ústavně zaručených práv podle 
čl. 4 odst. 4 Listiny. 

Do novely InfZ v roce 2006 vycházelo vymezení vztahu Informačního 
zákona ke zvláštním předpisům z ustanovení § 2 odst. 3, které stanovilo, že se 
zákon „nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního 
právního předpisu“ a v poznámce pod čarou se odkazovalo na zákon 

                                                 
82 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (v současné době), v době přijetí Informačního zákona 

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
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č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákon 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Jelikož toto 
ustanovení působilo řadu interpretačních problémů, kdy se z jeho extenzivního 
výkladu dovozovalo, že za zvláštní právní předpis lze považovat jakýkoliv právní 
předpis obsahující byť jedno ustanovení o poskytování informací83 a ani judikatura 
nebyla zcela jednoznačná84, přestože se časem přikláněla k výkladu dále 
naznačenému85, došlo novelou InfZ v roce 2006 k jeho upřesnění. V současné 
době platné znění86 uvádí, že zákon se nevztahuje „na poskytování informací, 
které jsou předmětem průmyslového vlastnictví87, a dalších informací, pokud 
zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně 
náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu 
poskytnutí informací.“. 

Přestože se jeví, že citované ustanovení dopadá pouze na zvláštní zákony 
upravující komplexní přístup k určitým informacím, tudíž stanoví celý proces 
přístupu k těmto informacím a zásadně tím vylučuje aplikaci Informačního zákona, 
nelze opomenout zvláštní zákony, které upravují pouze určitou část procesu 
přístupu k informacím. O těchto předpisech pojednává kapitola 2.5.4 této práce. 

Změnou ustanovení § 2 odst. 3 InfZ došlo k výraznému omezení 
extenzivních výkladů pojmu „zvláštní právní předpis upravující poskytování 
informací“, neboť ve svém důsledku byla povinnému subjektu značným způsobem 

                                                 
83 Např. ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), § 65 zákona č. 141/1961 Sb. 

(trestní řád), § 21 zákona č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon), § 8 zákona č. 133/2000 Sb. (zákon 
o evidenci obyvatel), § 16 a § 82 zákona č. 128/2000 Sb., (obecní zřízení), § 12 zákona 
č. 129/2000 Sb. (krajské zřízení), § 60 zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), § 168 zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), § 7 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, § 67b, § 67ba 
a § 67bb zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, § 28 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
apod. 

84 Srov. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 332/2001-42 ze dne 
19.12.2001 [SJS č. 943/2002], který dovodil absolutní vyloučení aplikace Informačního zákona na 
postup podle § 133 stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.). 

85 Srov. rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 551/2000 ze dne 9.4.2001 (citován 
například na: http://www.lawyers.cz/czech/Dokumenty/bulletin/bulletin03-06.pdf [cit. 2009-09-09]), 
nebo Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 156/02 ze dne 18.12.2002 [dostupné na 
http://nalus.usoud.cz] – oba judikáty se zabývaly vztahem dnes již neplatné úpravy stavebního řízení 
(zákona č. 50/1976 Sb.) a obecného Informačního zákona – podrobněji viz kapitola 2.5.4.4. 
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 358/2002 ze dne 26.11.2003 se vyslovil ke 
vztahu § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k Informačnímu 
zákonu (v citovaném ustanovení není dána „komplexní úprava podmínek, za nichž mohou být 
poskytovány informace týkající se působnosti obcí, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňováni 
a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, vedle nichž by právní úprava podmínek 
poskytování informací obsažená v zákoně o svobodném přístupu k informacím nemohla obstát“.) 
[online]. URL: http://www.otevrete.cz/soudni-spory-a-kauzy/soudni-spory/krajske-soudy/jnebesky-vs-
rada-mesta-hranice-22-ca-3582002-89.html. [cit. 2009-10-25.] 

86 Nutno podotknout, že toto znění nebylo předloženo cestou vládního návrhu, který naopak 
zachovával původní problematické znění § 2 odst. 3 InfZ, ale zároveň rozšiřoval omezení působnosti 
Informačního zákona o poskytování informací, které jsou předmětem duševního vlastnictví, jsou-li 
v držení taxativně vyjmenovaných subjektů (provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, škol, 
veřejných archivů, knihoven atd.) a dále o poskytování informací, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví. [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=991. [cit. 2009-
09-09]. 

87 Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 529/1991 
Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech nebo 
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách atd.  
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zúžena možnost argumentovat při neposkytnutí informací právě zvláštním právním 
předpisem. Tuto změnu lze nepochybně ocenit jako přínosnou, neboť došlo ke 
stanovení pravidel, na jejichž základě bude možné posuzovat, zda předpis je ve 
vztahu k Informačnímu zákonu předpisem zvláštním, a to na základě komplexnosti 
jeho úpravy. I když ustanovení uvádí pouze demonstrativním výčtem, které části 
procesu poskytování informací musí zvláštní zákon upravovat, aby se mohla 
uplatit zásada lex specialis derogat legi generali, je zřejmé, že výčet těchto 
zvláštních zákonů se značně zúží. Jeho přednost v uplatnění bude i nadále 
limitována svým rozsahem, a proto v částech, které zvláštní předpis upravovat 
nebude, se v souladu s principem subsidiarity uplatní opět zákon obecný. 

2.5.2 Vztah Informačního zákona k zákonu o právu na 
informace o životním prostředí 

Již samo ustanovení § 2 odst. 3 InfZ v poznámce pod čarou odkazuje na 
zákon o právu na informace o životním prostředí. O povaze tohoto právního 
předpisu jako zákona zvláštního ve vztahu k Informačnímu zákonu nelze 
pochybovat, byť, jak již bylo výše zmíněno, byl přijat dřív, než zákon obecný. Lze 
konstatovat, že upravuje proces poskytování informací dostatečně komplexním 
způsobem, a proto uplatnění obecného zákona je ve většině případů při vyřizování 
žádostí týkajících se životního prostředí vyloučeno. Jediným sporným okamžikem 
je nepochybně vyhodnocení předmětu žádosti, neboť tento zákon pojem 
informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vykládá široce 
(§ 2 písm. a) bod 1 až 13). Tato komplexní právní úprava se od obecné liší 
zásadním způsobem zejména v části procesních ustanovení88.  

V této souvislosti by bylo možné zkoumat, zda by nebyla na místě úvaha 
o sloučení obou norem do jedné se specifickým vymezením oblasti informací 
o životním prostředí89, případně zachování obou norem za současného sjednocení 
procesních ustanovení. Nicméně rozbor naznačené úvahy není předmětem této 
práce. 

2.5.3 Vztah Informačního zákona ke katastrálnímu zákonu 

Dalším zákonem, na který je v ustanovení § 2 odst. 3 InfZ v poznámce pod 
čarou odkazováno, je katastrální zákon90. Tento odkaz by bylo možné do jisté míry 
považovat za částečně diskutabilní, neboť katastrální zákon kromě úpravy řady 
jiných oblastí obsahuje i úpravu přístupu k informacím (§ 21) včetně specifické 
úpravy v případě získávání údajů ze sbírky listin (ověření totožnosti žadatele 
                                                 

88 Podrobněji ke srovnání obecného a zvláštního zákona srov. PAZDERKA, S. Dva zákony 
o informacích. Právní rozhledy, 1999, č. 10, s. 526–530, ve kterém autor upozorňuje, že porovnáním 
textu obou zákonů nelze jednoznačně dospět k názoru o vztahu lex specialis – lex generalis. 

89 Tak jako to například řeší slovenský zákon č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodě informácií), který ve svém 
derogačním ustanovení zrušil zákon o informacích o životním prostředí (zákon č. 171/1998 Z.z.). 

90 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), dále jen 
„katastrální zákon“. 
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a prokázání účelu, pro který jsou údaje požadovány), nicméně převážná část 
hmotněprávních a procesněprávních pravidel poskytování informací vyplývá 
z prováděcí vyhlášky91 ke katastrálnímu zákonu. Tato vyhláška splňuje požadavky 
na komplexnost právní úpravy dané ustanovením § 2 odst. 3 InfZ, neboť upravuje 
„vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti“ (na žádost 
právnické a fyzické osoby, obsahové náležitosti žádosti, v případě žádosti o prosté 
kopie ze sbírky listin žádost opatřená úředně ověřeným podpisem), „lhůty“ (30 dnů 
ode dne podání žádosti), „opravné prostředky“ (stížnost podle § 175 správního 
řádu) a „způsoby poskytnutí informací“ (taxativně vymezené formy poskytnutí – 
například nahlížení do katastru, výpisy, opisy a kopie, dálkový přístup, tiskové 
výstupy z katastrální operátu, zpoplatnění jednotlivých forem poskytnutí). Mé 
pochybnosti nad komplexností katastrálního zákona pro poskytování informací 
pramení ze skutečnosti, že ustanovení § 2 odst. 3 InfZ expressis verbis stanoví 
„pokud zvláštní zákon…“ a je proto otázkou, zda podzákonná úprava v podobě 
prováděcí vyhlášky naplňuje v tomto směru ratio legis. Z úpravy v katastrálním 
zákonu pouze plyne základ pro poskytování informací, a to pouze určité části 
(údaje z katastru nemovitostí). Bude-li proto katastrální úřad jako povinný subjekt 
osloven s žádostí o informaci jiného druhu, bude se vyřizování této žádosti řídit 
obecným režimem podle Informačního zákona a nikoli zvláštní úpravou danou 
katastrálním zákonem, popřípadě jeho prováděcí vyhláškou. 

2.5.4 Obecně ke vztahu Informačního zákona a zvláštních 
předpisů 

Kromě zákona o právu na informace o životním prostředí, který je jediným 
komplexním právním předpisem upravujícím vedle Informačního zákona přístup 
k informacím (a částečně i kromě katastrálního zákona), se v právním řádu 
vyskytují předpisy, ze kterých mohou vyplývat odlišnosti co do formy poskytování 
informací, rozsahu poskytovaných informací či okruhu oprávněných osob. Forma 
poskytování může být omezena na nahlížení do spisu či pořizování si 
výpisů/opisů, rozsah poskytovaných informací vyplývá například z podmínky 
prokázání právního zájmu, okruh oprávněných osob může být omezen pouze na 
osoby starší 18 let nebo na účastníky řízení apod. Všechna uvedená omezení se 
v těchto předpisech mohou vyskytovat i v kombinaci případně ještě doplněná 
o formalizované podmínky podání žádosti92. 

Při aplikaci těchto hmotněprávních odchylek se postupuje podle lex specialis 
a lex generalis je aplikován subsidiárně ve zbývající, zejména, procesní části. Při 
                                                 

91 Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. 

92 Např. ustanovení § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve kterém je právo na poskytnutí osobních 
údajů z informačního systému evidence obyvatel vázáno na podání žádosti (v písemné podobě 
s úředně ověřeným podpisem, s účinností od 1.7.2010 v elektronické podobě opatřené zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu), která musí obsahovat taxativně 
stanovené náležitosti (jméno, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu) 
a je omezeno věkem žadatele (starší 15, resp. 18 let). 
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aplikaci hmotněprávních ustanovení zvláštního zákona by zároveň nemělo 
docházet k faktickému omezování práva na informace, neboť při extensivní 
interpretaci by mohla být působnost s principy obecného zákona ve značné míře 
omezena93.  

Hmotněprávní podmínky dané ustanovením zvláštního zákona je možné 
v některých případech „obejít“ a postupovat pouze v režimu obecného zákona, 
a získat tak požadované informace bez současného splnění omezujících 
podmínek vyplývajících ze zvláštního zákona. Je však úvahou de lege lata, zda 
tento stav je žádoucí. Domnívám se, že nikoli, neboť omezující hmotněprávní 
ustanovení ve zvláštních zákonech nebyla stanovena bezdůvodně a jejich 
respektování považuji za žádoucí, i když jsem si vědoma, že tím současně může 
docházet k omezení práva na informace. Zároveň ovšem připouštím, že omezení 
přístupu k informacím v podobě omezení okruhu oprávněných osob pouze na 
základě prokázání právního zájmu je zneužitelné a tato ustanovení by měla být 
v právním řádu postupně buď nahrazována jednoznačnými omezeními (například 
souhlasem třetí osoby – typicky souhlas vlastníka stavby v případě poskytování 
kopií z projektové dokumentace, která je jeho majetkem a vznikla na jeho náklady 
nebo stanovením výčtu neveřejných informací94) nebo zcela vypouštěna, 
neshledal-li zákonodárce pro aplikaci omezení dostatek důvodů (zejména při 
současném respektování čl. 17 odst. 4 Listiny). 

2.5.4.1 Vztah Informačního zákona k zákonu o obcích 

Jelikož mezi nejčastěji oslovované povinné subjekty patří územní 
samosprávné celky, je v této části věnována pozornost úpravě dané zákonem 
o obcích a zákonem o krajích. Zákon o obcích95 lze považovat za právní úpravu, 
která obsahuje z pohledu přístupu k informacím omezení co do okruhu 
oprávněných subjektů a co do formy poskytování informací. ZoO v ustanovení 
§ 16 odst. 2 písm. e) přístup k informacích upravuje v podobě práva 

• nahlížení do 

o rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní 
rok,  

o usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce,  
o usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce 

• a pořizování si výpisů z nich. 

Toto právo svědčí určitému okruhu osob: 

                                                 
93 Důvodem je ústavně konformní výklad zásad daných čl. 4 odst. 4 a čl. 17 odst. 4 Listiny, 

které limitují rozsah omezení základních práv. Shodně se vyjadřuje i KORBEL, F. a kol.: Právo na 
informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 84. nebo KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. 
Svoboda informací: Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha: Linde 
Praha, 2002, s. 24–26. 

94 K tomu blíže kapitola 2.5.4.4. 
95 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„ZoO“. 
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• občanu obce, který dosáhl věku 18 let, přičemž občanem obce je osoba, 
která zároveň splňuje dvě podmínky, a to podmínku státního občanství 
České republiky a podmínku trvalého pobytu v obci (§ 16 odst. 1 ZoO), 

• fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce 
nemovitost (§ 16 odst. 3 ZoO), 

• fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je 
v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (§ 17 ZoO)96. 

Zároveň ZoO obsahuje řadu dalších ustanovení, ve kterých je právo na 
přístup k informacím zakotven. Jako příklad lze uvést: 

• přístup k právním předpisům obce (§ 12 odst. 3 ZoO) s tím, že formou 
poskytnutí je zveřejnění na úřední desce obce a adresátem je každá 
fyzická a právnická osoba, 

• informování o době a navrženém programu připravovaného zasedání 
zastupitelstva (§ 93 odst. 1 ZoO) s tím, že formou poskytnutí je nejen 
zveřejnění na úřední desce obce, ale i uveřejnění způsobem v místě 
obvyklým (například prostřednictvím internetových stránek) a adresátem je 
rovněž každá osoba97, 

• umožnění (pasivní) účasti na jednání zastupitelstva obce (§ 93 odst. 2 
ZoO), a to každému bez omezení například věkem či občanstvím k obci, 
zatímco umožnění přímé98 účasti v podobě vyjadřování se na zasedání 
zastupitelstva obce (§ 16 odst. 3 ZoO) je již omezeno pro určitý okruh 
osob, stejně tak jako seznamování se s výstupem z jednání zastupitelstva 
obce (viz výše), 

• zveřejnění záměrů obce souvisejících s majetkoprávními dispozicemi 
s obecním nemovitým majetkem (§ 39 odst. 1 ZoO) s tím, že formou 
poskytnutí je nejen zveřejnění na úřední desce obce, ale i uveřejnění 
způsobem v místě obvyklým a adresátem je rovněž každá osoba. 
Důsledkem nerealizování této povinnosti informovat je neplatnost 
majetkoprávního úkonu od počátku, pokud nejsou ovšem splněny 
podmínky dané ustanovením § 39 odst. 2 ZoO99. Jedná se o jedno 
z ustanovení v právním řádu, které s nesplněním principu aktivní publicity 
a nerespektování zásady transparentnosti spojuje negativní právní 
následek, tj. majetkoprávní úkon se stává nulitním (absolutně neplatným).  

                                                 
96 Podle dostupných informací zatím mezinárodní smlouva, kterou by byla Česká republika 

vázána, upravující toto právo pro cizince, nebyla přijata. 
97 Občanu obce náleží také právo se vyjádřit k programu zasedání před jeho schválením 

(srov. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 15 Ca 164/2005-41 ze dne 29. 5. 2006, 
[Sb.NSS č. 965/2006]). 

98 Pojem „přímé“ účasti je zde použit ve významu zdůraznění, že se jedná o právo, které patří 
mezi veřejná subjektivní práva občanů obce a jejichž výkon je nezastupitelný například na základě 
plné moci (stejně jako například právo volit a být volen do zastupitelstva obce) ani se ho nelze vzdát. 

99 Jedná se o případy, kdy jde o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo 
o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické 
osobě zřízené obcí. 
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Zvláštností ZoO je dále rozlišování mezi „běžným“ občanem obce a členem 
zastupitelstva obce právě z pohledu přístupu k informacím. Členu zastupitelstva je 
vedle práva vznášet dotazy vůči orgánům obce (radě obce a jejím jednotlivým 
členům, předsedům výborů) přiznáno i právo směrovat své žádosti na statutární 
orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí 
příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila 
(§ 82 písm. b) ZoO). Citovaným ustanovením dochází k zpřesňování okruhu 
povinných subjektů k poskytování informací, které by de lege ferenda mělo nastat 
i u stanovení okruhu povinných subjektů ve smyslu Informačního zákona (o tom 
blíže v kapitole 3.3). Zároveň podle ustanovení § 82 písm. c) ZoO je členu 
zastupitelstva obce přiznáno další zvláštní právo, a to obracet se s žádostí 
o informace přímo nejen na zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu, 
nýbrž i na zaměstnance právnických osob, které obec založila nebo zřídila s tím, 
že okruh těchto informací je vymezen věcně (souvisí s výkonem jejich funkce). 
ZoO v případech těchto práv zároveň stanoví i odlišnou lhůtu pro poskytnutí 
informací (30 dní) od lhůty stanovené Informačním zákonem.  

Považuji za nutné poznamenat, že citovaná ustanovení nebyla takto 
„otevřená“ od počátku přijetí ZoO, neboť přístup k informacím členu zastupitelstva 
obce byl omezen v případech, že poskytnutí informací bránily zákony upravující 
mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění (utajované skutečnosti, osobní údaje, 
obchodní tajemství)100. Zejména s odkazem na obchodní tajemství se člen 
zastupitelstva obce nemohl dozvědět, jak vysoké odměny čerpá člen rady města 
z titulu svého působení v orgánu obchodní společnosti, kterou založila obec 
a vložila do ní svůj majetek.  

Naopak ZoO obsahuje i ustanovení, která vedou a contrario k negativnímu 
vymezení práva na přístup k informacím. Jako příklad je možné uvést nemožnost 
přímé účasti každého na jednání rady obce (§ 101 odst. 1 ZoO) s tím, že právo na 
informace s výsledky jednání rady obce v podobě jejich usnesení (nikoli zápisů 
z jednání101) již spojeno je (viz výše). K problematice poskytování informací 
z jednání rady obce soudní judikatura vyslovila právní názor, že neveřejnost 
jednání rady obce automaticky neznamená nemožnost požadovat jakékoliv 
informace. Jelikož ZoO není komplexní právní normou upravující režim 
poskytování informací a v oblastech, kde neobsahuje zvláštní ustanovení (ZoO 
v daném případě neřeší, zda zápisy z jednání rady obce jsou či nejsou veřejně 
přístupné), je nutné postupovat při vyžádání informací z jednání rady obce podle 
obecného zákona102. 

                                                 
100 K novelizaci citovaných ustanovení došlo zákonem č. 313/2002 Sb., kterým se mění zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností 12.7.2002.  
101 Přestože se zápisy z jednání rady obce ukládají u obecního úřadu k nahlédnutí (§ 101 odst. 

3 ZoO), nelze v ZoO nalézt ustanovení, které by výslovně zakotvovalo právo nahlížet do těchto 
zápisů (výklad § 16 odst. 2 písm. e) ZoO a contrario). 

102 Srov. rozsudek NSS ze dne 25.8.2005 č.j. 6 As 40/2004-62 [Sb.NSS č. 711/2005], který 
rozlišil tři možné přístupy k informacím o činnosti orgánů obce: „přímou účastí na takových formách 
činnosti orgánů obce, které jsou veřejné (například schůze zastupitelstva – srov. § 93 odst. 2 zákona 
o obcích), nebo ze zveřejněných informací (na úředních deskách apod.) anebo konečně žádostí 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

37 
 

Z výše uvedeného lze extenzivním výkladem dospět k závěru, že právo na 
přístup k informacím svědčí pouze omezenému okruhu osob (např. pouze 
fyzických ve věku 18 let), vztahuje se pouze k určitému okruhu dokumentů 
(např. zápis z jednání zastupitelstva obce) a je možné jej realizovat pouze 
omezenou formou (např. nahlédnutím). Nicméně tento výklad je nutné považovat 
za nepřípustný. Pokud nebude dána zvláštní úprava přístupu k informacím 
v ZoO103, bude nutné ve všech ostatních případech postupovat podle obecné 
právní úpravy dané Informačním zákonem104. S postupem podle Informačního 
zákona je zároveň spojena možnost zpoplatnění poskytnutí informací (§ 17 InfZ), 
zatímco podle ZoO bude nutné poskytnout požadované informace bezplatně, 
neboť ZoO neobsahuje žádné ustanovení o možnosti vyžadovat poplatek. 

2.5.4.2 Vztah Informačního zákona k zákonu o krajích 

Zákon o krajích105 obdobně jako ZoO obsahuje omezení okruhu 
oprávněných subjektů, specifikaci poskytovaných informací včetně formy jejich 
poskytnutí. ZoK v ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) upravuje přístup k informacím 
v podobě práva: 

• nahlížení do 
o rozpočtu kraje a do závěrečného účtu kraje za uplynulý kalendářní 

rok,  
o zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý 

kalendářní rok, 
o usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva (kraje),  
o usnesení rady (kraje), výborů zastupitelstva (kraje) a komisí rady 

(kraje)  
• a pořizování si výpisů z nich. 

Tato práva na informace na rozdíl od ZoO jsou výslovně omezena možností 
aplikovat zvláštní zákony, které brání poskytnutí informací v uvedených 
dokumentech obsažených bez toho, že by byly alespoň demonstrativně 
v poznámce pod čarou vyjmenovány. 

ZoK obdobně jako ZoO přiznává právo nahlížet a pořizovat si výpisy 
určitému okruhu osob, který je z hlediska podmínky trvalého pobytu rozšířen 
o pobyt na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje (§ 12 a 13 ZoK). 

ZoK obsahuje řadu dalších ustanovení, ve kterých je právo na přístup 
k informacím zakotveno. Jako příklad lze uvést: 
                                                                                                                                        
podle zákona č. 109/1999 Sb., není-li poskytnutí požadované informace zákonem omezeno, 
a nevyplývá-li pro občana obce právo přímého „fyzického přístupu“ k určitým informacím (originálním 
dokumentům) ve formě práva nahlédnout a činit si výpisy.“. 

103 Podrobněji k problematice vztahu ZoO a InfZ viz TURČÍN, J. Právo na informace a činnost 
orgánů obce. Právní rádce, 2001, č. 1, s. 17-19. 
104 Tento závěr potvrzuje např. rozsudek NSS ze dne 10.8.2004, č.j. 2 As 6/2004-49 či rozsudek 
téhož soudu ze dne 25.8.2005, č.j. 6 As 40/2004-62 [oba dostupné na www.nssoud.cz]. 

105 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„ZoK“. 
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• přístup k právním předpisům kraje (§ 8 odst. 2 ZoK) s tím, že formou 
poskytnutí je zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje, který musí 
být přístupný na určených místech (na krajském úřadu, na obecních 
úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra) a zároveň i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. S vyhlášením ve Věstníku je spojen zvláštní 
právní účinek (právní předpis kraje nabývá tímto okamžikem platnosti). 
Přístup k právnímu předpisu formou zveřejnění na úředních deskách (kraje 
a obcí) a dále formou hromadných sdělovacích prostředků předvídá 
ustanovení § 8 odst. 5 ZoK, 

• přístup k rozhodnutím soudu v případě zrušení právních úkonů kraje 
v samostatné působnosti (§ 85 odst. 1 písm. a) ZoK) nebo k rozhodnutí 
Ústavního soudu v řízeních o návrzích na zrušení právního přepisu kraje 
(§ 85 odst. 1 písm. ba) ZoK), a to formou vyvěšení na úřední desce 
krajského úřadu, 

• zveřejnění záměrů kraje souvisejících s majetkoprávními dispozicemi 
s krajským majetkem je konstruováno (§ 18 odst. 1, 3 a 4 ZoK) na stejných 
principech jako v ZoO, 

• informování o místě, době (ve lhůtě 10 dnů předem na rozdíl od lhůty 
7 dnů podle ZoO) a navrženém programu připravovaného zasedání 
zastupitelstva (§ 42 odst. 1 ZoK) s tím, že formou poskytnutí je nejen 
zveřejnění na úřední desce obce, ale i uveřejnění způsobem v místě 
obvyklým (například prostřednictvím internetových stránek) a adresátem je 
rovněž každá osoba, 

• pasivní a aktivní (přímá) účast na jednání zastupitelstva kraje je upravena 
v ZoK shodně jako v ZoO.  

K rozlišování mezi běžným občanem kraje a členem zastupitelstva 
(§ 34 odst. 1 písm. b) a c) ZoK) platí obdobné jako u vztahu ZoO a Informačního 
zákona. Lze proto uzavřít, že zvláštní ustanovení ZoK týkající se přístupu 
k informacím o činnosti kraje a jeho orgánů se použijí pouze v případech 
předvídaných ZoK a v ostatních hmotněprávních aspektech (například poskytnutí 
informací o souhrnném objemu odměn členů zastupitelstva kraje) nebo 
procesněprávních aspektech (obrana proti neposkytnutí informací) se uplatní 
obecná právní úprava daná Informačním zákonem. 

2.5.4.3 Vztah Informačního zákona k živnostenskému zákonu 

Živnostenský zákon106 je dalším ze zákonů, ve kterém lze nalézt ustanovení 
upravující přístup k informacím, a to zejména z pohledu poskytování údajů 
z živnostenského rejstříku.  

                                                 
106 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „ŽiZ“. 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

39 
 

Záměrem níže uvedeného exkurzu do historie je poukázat na důsledky 
extensivního výkladu nikoli zvláštní úpravy, ale obecné právní úpravy poskytování 
informací.  

V období do 1.7.2008107 bylo v platnosti ustanovení § 60 odst. 4 ŽiZ, které 
garantovalo právo nahlížet a pořizovat si výpisy či opisy z té části živnostenského 
rejstříku, která je považována za veřejný seznam a zároveň ustanovení 
§ 60 odst. 5 ŽiZ, které podmiňovalo vydání úředního opisu, výpisu nebo potvrzení 
o určitém zápisu uvedeném v neveřejné části živnostenského rejstříku, pokud 
žadatel osvědčil právní zájem. Tato dvě ustanovení upravovala zvláštní režim 
v poskytování informací, jelikož modifikovala rozsah poskytovaných informací 
a současně zužovala okruh oprávněných osob. V neveřejné části jsou mimo jiné 
uváděny informace o pokutách, které byly uloženy živnostenskými úřady v případě 
provedení kontroly podle zákona o státní kontrole108. Prokázání právního zájmu 
bylo condicio sine qua non pro poskytnutí informací z neveřejné části 
živnostenského rejstříku a při nesplnění této podmínky byly požadované informace 
odmítnuty.  

Extensivním výkladem prostoru pro uplatnění Informačního zákona bylo 
možné dospět k závěrům ad absurdum. Pokud informace z živnostenského 
rejstříku nebyla požadována v předvídané formě (opis, výpis, potvrzení), nebo 
nebylo-li možné požadovanou informaci poskytnout jinak než v předvídané formě 
(opisem, výpisem, potvrzením), byla žádost o informaci posuzována již pouze 
v režimu Informačního zákona při respektování zákonných omezeních daných 
ustanoveními § 7 – 11 InfZ a hmotněprávní podmínky stanovené ŽiZ chránící 
informace uvedené v neveřejné části živnostenského rejstříku byly zcela 
pominuty109. Stejně tak platilo, že pokud nebyl prokázán právní zájem ve smyslu 
ustanovení § 60 odst. 5 ŽiZ, postupovalo se podle Informačního zákona. Uvedený 
postup shledávám nepřípustným, neboť by následně bylo nutné veškerá 
ustanovení v jiných předpisech obsahující ochranu určitých skutečností považovat 
za nadbytečná a jako taková je zrušit110. Podmínku prokázání právního zájmu, byť 
její splnění bude ve většině případů na správním uvážení povinného subjektu, 
stanoví zvláštní zákon a uplatnění kterékoli obecné úpravy (v daném případě 
Informačního zákona) není na místě. Rovněž tak „obejít“ ustanovení zvláštního 
zákona v podobě jiné formy poskytnutí chráněné informace (kopií dokumentu), 
než kterou zvláštní zákon předpokládá, nepovažuji za postup de lege lata. 

Z ustanovení § 60 odst. 4 a 5 ŽiZ ve znění platném po 1.8.2008 vyplývá, že 
živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, 
                                                 

107 Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

108 Zákon č. 551/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
109 Podrobněji k této problematice viz GABRIŠOVÁ, V. Poskytování informací ze 

živnostenského rejstříku. Správní právo, 2008, č. 1, s. 1–14.  
110 V tomto se shoduji s P. Matesem, neboť „prohlásí-li totiž zákon určitou informaci za 

neveřejnou, pak ji poskytnout zásadně nelze, ledaže by žadatel splnil podmínku, která tuto zásadu 
prolamuje (v daném případě prokázání právního zájmu)“ Viz MATES, P. Svobodný přístup 
k informacím. Právní rádce, 2008, č. 6, s. 39. 
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tzn. že právo nahlížet do něho přísluší každému, s výjimkou dvou údajů. Jedná se 
o přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými 
správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut, a dále 
o rodná čísla, jejichž poskytnutí náleží pouze podnikateli a dále v případech 
stanovených zvláštními právními předpisy (§ 60 odst. 3 ŽiZ). Tyto údaje se rovněž 
neuvádí v případě úplného či částečného výpisu, který živnostenský úřad 
z rejstříku vydává v listinné nebo v elektronické podobě (§ 60 odst. 4 písm. b) a c) 
ŽiZ). Novelou došlo k jednoznačnému určení informací, které nelze ze 
živnostenského rejstříku poskytnout a podmínka prokázání veřejného zájmu tím 
odpadla. Je otázkou de lege ferenda, zda tato úprava bude dostatečnou ochranou 
sledovaných údajů, neboť bude-li žádost o informaci směřovat ke sdělení, zda 
pokuta byla či nebyla konkrétnímu podnikatelskému subjektu uložena, bude 
postupováno podle § 60 odst. 4 písm. d) ŽiZ, které vydání potvrzení o určitém 
zápisu (případně potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není) již nelimituje 
výjimkou týkající se údajů o uložených pokutách a jiných sankčních opatřeních. 

2.5.4.4 Vztah Informačního zákona ke stavebnímu zákonu 

Obdobným vývojem jako ŽiZ prošel i stavební zákon111, pokud jde o institut 
„prokazování právního zájmu“. Záměrem níže uvedeného exkurzu do historie je 
poukázat na soudní judikaturu vztahující se k následně zmiňovanému ustanovení 
§ 133 StavZ, která se stala významným zdrojem pro rozlišení hranice mezi 
aplikací zvláštního ustanovení o přístupu k informacím a aplikací ustanovení 
obecného zákona (Informační zákon), případně obecného procesního předpisu 
(správní řád). 

V právní úpravě původního StavZ bylo zakotveno ustanovení § 133, které 
vymezilo přístup k informacím jak z hlediska formy, tak okruhu oprávněných osob. 
Jednalo se o úpravu i práva na fyzický přístup k originálním archivovaným 
dokumentům, projektům, návrhům a jiným listinám, nejen o zaslání například 
kopií, uloženým u stavebních úřadů a orgánů územního plánování (obce, kraje, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany). Zároveň okruh oprávněných 
osob byl omezen klauzulí „prokázání odůvodněnosti svého požadavku“. Stejně tak 
jako v případě ŽiZ mohl být tento požadavek předmětem kritiky z důvodu širokého 
prostoru pro diskreční pravomoc povinného subjektu. 

Shrnutím soudní judikatury112 lze dospět k názoru, že zásadním momentem 
při vyřizování žádostí o informace související s řízením podle StavZ je správné 

                                                 
111 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen 

„StavZ“ (legislativní zkratka použita i ve vztahu k „novému“ stavebnímu zákonu - zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s účinností od 1.1.2007). 

112 Srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 156/02 ze dne 18.12.2002 [dostupné na 
http://nalus.usoud.cz], ze kterého vyplynulo: „Zvláštním předpisem o poskytování informací však není 
§ 133 stavebního zákona,  (…). Cit. ustanovení upravuje zvláštní podmínky pro poskytování 
informací týkajících se územního plánování a stavebního řádu formou nahlédnutí do územně 
plánovací dokumentace a do dokumentace staveb a v tomto smyslu doplňuje zákon č. 106/1999 Sb., 
který v ust. § 1 stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány a který se co do 
forem poskytování informací neomezuje jen na nahlédnutí do spisu. Z uvedeného vyplývá, že na 
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posouzení obsahu žádosti. Pokud bude žadatel požadovat nahlédnutí do určitého 
spisu, pořízení kopie konkrétního rozhodnutí nebo nahlédnutí do územní 
dokumentace, bude na místě postup podle ustanovení § 133 StavZ při současném 
splnění povinnosti prokázat právní zájem. Pokud bude žadatel účastníkem řízení, 
bude na místě postup podle správního řádu. Budou-li však požadovány informace 
o počtu vydaných územních či kolaudačních rozhodnutí za konkrétní rok 
konkrétním stavebním úřadem nebo zda a jaké jsou stanoveny podmínky pro 
bytovou zástavbu v konkrétní obci, budou aplikována ustanovení obecného 
Informačního zákona, neboť se nejedná o informace, na něž by dopadala zvláštní 
úprava daná § 133 StavZ či správního řádu. V zájmu objektivnosti nelze 
opomenout jiné soudní rozhodnutí, které naopak aplikaci obecného Informačního 
zákona zcela vyloučilo113. 

Nový stavební zákon kromě důrazu na elektronizaci dokumentů držených 
orgány územního plánování a stavebními úřady a s tím související umožnění 
dálkového přístupu k nim (§ 20 StavZ) upravuje v ustanovení § 168 odst. 2 
pravidla pro přístup k informacím dvojím způsobem. Jednak plně odkazuje 
v případě nahlížení do spisu na správní řád (a tím automaticky omezuje okruh 
oprávněných osob), jednak předvídá přímo poskytování kopií dokumentace 
staveb, přičemž omezení v podobě prokázání právního zájmu je nahrazeno 
prokázáním souhlasu s poskytováním informací toho, kdo dokumentaci pořídil 
(případně souhlasu vlastníka stavby, které se dokumentace týká). Zároveň při 
respektování znění čl. 17 odst. 4 Listiny předjímá StavZ možnost omezení 
přístupu k dokumentaci staveb pouze v případě nahlížení do ní, a to ze dvou 
důvodů. První omezení se týká druhu staveb v rozlišení staveb důležitých pro 
ochranu státu a staveb civilní ochrany a bezpečnosti (tomu odpovídá pojem 
„bezpečnost státu a veřejná bezpečnost“ v citovaném článku Listiny), druhé 
omezení chrání osoby a jejich majetek (tomu odpovídá pojem „práva a svobody 
druhých“ z téhož článku Listiny). 

Je zřejmé, že i v případě nového StavZ došlo k částečnému odstranění 
prostoru pro správní uvážení povinného subjektu v podobě prokázání 
odůvodněnosti požadavku ze strany oprávněného subjektu, a to stanovením 
condicio sine qua non souhlasu konkrétní osoby s poskytnutím dokumentace114.  

                                                                                                                                        
poskytování informací povinnými subjekty z jejich působnosti v oblasti územního plánování 
a stavebního řádu se vztahuje právní úprava obsažená v zákoně č. 106/1999 Sb., s tím, že při 
poskytování požadovaných informací formou nahlédnutí do územně plánovací dokumentace 
a dokumentace staveb (popřípadě pořízenou kopií této dokumentace) je třeba respektovat podmínky 
uvedené v § 133 stavebního zákona.“  
Shodně rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 126/2006-28 ze dne 30.5.2007 [Sb.NSS 
č. 1300/2007]. 

113 Srov. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 332/2001-42 ze dne 
19.12.2001, který konstatoval, že „žádost o nahlížení do projektové dokumentace (§ 133 stavebního 
zákona) se neřídí režimem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale 
podléhá předpisům stavebního práva. Právo na svobodný přístup k informacím nelze užít ani 
subsidiárně, nebyl-li žadatel účastníkem řízení, v němž byla projektová dokumentace předložena.“ 
[SJS č. 943/2002]. 

114 Toto ustanovení se stalo předmětem kritiky Veřejného ochránce práv, který v něm spatřuje 
necitlivé oddělení práva nahlížet do spisů od práva pořídit si kopie spisu (v daném případě kopie 
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Závěrem lze konstatovat, že zvláštní ustanovení § 168 StavZ bude při 
realizace práva na informace aplikováno pouze v těch případech, které jsou tímto 
ustanovením předvídána a ve všech ostatních případech bude postupováno podle 
obecného Informačního zákona případně podle správního řádu115.  

2.5.4.5 Vztah Informačního zákona ke správnímu řádu 

Přestože Informační zákon na správní řád116 zejména v procesní otázkách 
odkazuje (§ 20 odst. 4 InfZ), soudní judikatura v tomto směru neposkytovala 
jednoznačné odpovědi, z čehož lze dovodit, že se jedná zjevně o složitou 
výkladovou záležitost. Za informace o správním řízení lze považovat jak obecné 
informace o správním řízení (například kolik je vedeno správních řízení ve věci 
vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her), tak konkrétní 
informace obsažené ve správním spise117 (například kopie rozhodnutí o povolení 
provozování konkrétní hry konkrétnímu provozovateli). Konflikt mezi Informačním 
zákonem a právní úpravou nahlížení do správního spisu podle správního řádu je 
řešen téměř bezvýjimečně postupem, jenž ústí v odmítnutí poskytnout informace 
ze spisu s odkazem na úpravu danou správním řádem (§ 23 starého SŘ, resp. 
§ 38 SŘ), neboť žádost o informaci je podle věcného obsahu posouzena jako 
žádost o nahlédnutí do spisu, případně je odkazováno na jiné zvláštní zákony 
obsahující úpravu povinnosti mlčenlivosti.  

Ustanovení § 38 SŘ stanoví, že „účastníci řízení a jejich zástupci mají právo 
nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci 
(§ 73)“. Při respektování zásad ústavní konformity lze dovodit, že tomuto právu 
oprávněných osob odpovídá i povinnost správního orgánu přístup k informacím ze 
spisu umožnit. Právo nahlížet do spisu není omezeno fází správního řízení, a lze 
jej uplatnit jak v řízení v prvním a druhém stupni, tak v řízení o mimořádném 

                                                                                                                                        
dokumentace stavby). Blíže o tom viz ČERNÍN, K. Poskytování kopií dokumentů ve světle práva na 
spravedlivý proces a práva na informace. Správní právo, 2009, č. 2, s. 94-96. Svůj nesouhlas 
Veřejný ochránce práv prezentoval v „Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 
2008“, ve které zároveň navrhl novelizaci § 168 odst. 2 StavZ. [online]. URL: 
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=1473. [cit. 2009-
09-04] 

115 O speciální úpravě ustanovení § 168 nového StavZ ve vztahu k § 38 odst. 4 správního řádu 
srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 215/2007–22 ze dne 20.8.2008, potvrzený 
následně v rozsudku NSS ze dne 20.5.2009, č.j. 7 As 70/2008–45 [dostupný na www.nssoud.cz], ve 
kterém bylo uvedeno: „…že pro nahlížení do dokumentace platí pouze ust. § 38 zákona č. 500/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), když  stavební zákon, na rozdíl od 
dřívější právní úpravy (srov. § 133 starého stavebního zákona), tuto otázku již neupravuje. Pořízení 
kopie dokumentace, tj. také projektové dokumentace, je však upraveno v ust. § 168 odst. 2 
stavebního zákona, jehož aplikace má ve smyslu ust. § 192 stavebního zákona přednost před 
správním řádem. Proto nelze při poskytnutí kopie projektové dokumentace použít ust. § 38 
odst. 4 správního řádu, které upravuje obecně právo oprávněné osoby na pořízení kopie spisu nebo 
jeho části.“ Shodně i pozdější rozsudek NSS ze dne 11.8.2009, č.j. 1 As 51/2009–106 [dostupný na 
www.nssoud.cz]. 

116 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „SŘ“ nebo „správní řád“, resp. zákon 
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), dále jen „starý SŘ“ nebo „starý správní řád“. 

117 Pojem spisu je vymezen v ustanovení § 17 SŘ jako soubor písemností, zejména podání, 
protokolů, záznamů, rozhodnutí a dalších písemností, které se vztahují ke konkrétní projednávané 
věci (například důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických 
médiích). 
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opravném prostředku i po nabytí právní moci rozhodnutí. Právo nahlížet do spisu 
je zároveň právem procesním118 a v tomto směru není neomezené119. Formy 
přístupu k informacím při naplnění práva nahlížení do spisu správní řád stanovuje 
zejména v ustanovení § 38 odst. 4, ze kterého vyplývá nejen fyzické nahlédnutí, 
ale i pořizování si výpisů a zároveň pořizování kopií (celého nebo části spisu)120, 
a to faktickým úkonem správního orgánu (nekopíruje oprávněná osoba, přestože 
ani varianta pořízení si kopie vlastními prostředky zřejmě není vyloučena121).  

Izolovaně posuzované ustanovení § 38 SŘ (případně § 23 starého SŘ) 
nicméně může dospět až k popření přístupu k informacím o správním řízení, 
přičemž právo seznámit se s informacemi vyplývajícími ze správního spisu by bylo 
přiznáno pouze omezenému okruhu osob. Praxe122 a posléze i soudní judikatura 
byla nucena přistoupit k výkladu vztahu mezi ustanovením § 23 starého SŘ 
(resp. § 38 SŘ) a Informačním zákonem, neboť ani jedna z norem neexistuje 
v soustavě právního řádu osamoceně a jejich odlišné pojetí zejména přístupu 
k informacím se ukázalo jako zásadní.  

K posouzení tohoto nesouladu se nabízí dva přístupy. První přístup 
představuje úvahu o tom, zda správní řád má povahu zvláštního zákona 
ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ, tj. zda je předpisem, který komplexně upravuje celý 
proces poskytování informací. Druhý přístup směřuje k posouzení, zda ustanovení 
§ 38 SŘ je doplňujícím ustanovením k obecné úpravě o poskytování informací 
a zda tedy ve zvláštních situacích bude postupováno podle lex specialis 
(§ 38 SŘ), a toto bude mít přednost před lex generalis. Téměř uspokojivou 
odpověď podala soudní judikatura, jejíž počátek je odvozován od rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2004, č. j. 5 A 158/2001–100, podle 
kterého „Ustanovení § 23 správního řádu [zákon č. 71/1967 Sb., o správním 

                                                 
118 Srov. rozsudek NSS ze dne 13.12.2006, č.j. 5 As 3/2006-70 [dostupný na www.nssoud.cz], 

ze kterého mimo jiné vyplynulo, že „Rozdíl mezi jednotlivými instituty [nahlížení do spisů a 
poskytování informací] lze spatřovat v tom, že nahlížení do spisů ve správním řízení není realizací 
hmotného práva, nýbrž práva procesního…“. 

119 Například ustanovení § 38 odst. 6 SŘ upravuje právo nahlížet do spisu v souvislosti 
s ochranou utajovaných skutečností, § 134 odst. 3 SŘ vylučuje nahlédnutí do protokolu o hlasování.  

120 Pořizování kopií odlišuje SŘ od starého SŘ, přičemž tato odlišnost je dána vyspělostí 
technických prostředků současné doby. Přestože starý SŘ poskytování kopií neupravoval, lze 
dovodit, že je předjímal, neboť je zpoplatňoval (zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, resp. 
zákon č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích). 

121 Srov. rozsudek NSS ze dne 26.3.2008, č.j. 7 Azs 3/2008-64 [dostupný na www.nssoud.cz], 
ze kterého vyplynula možnost pořídit si kopii určitého dokumentu např. digitálním fotoaparátem. 
V dané kauze se jednalo o aplikaci § 23a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona 
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jehož 
novelizaci Veřejný ochránce práv považuje rovněž za žádoucí. [online]. URL: 
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=1473. [cit. 2009-
09-04] 

122 Určitá část praxe (srov. KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací: Svobodný 
přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha: Linde Praha, 2002, s. 25 - 26) uvádí, 
že nahlížet do spisu je možné i podle Informačního zákona, přičemž je, jak uvádí MATES, P. 
Nahlížení do spisů ve správním řízení. Právní rádce, 2003, č. 6, s. 38, argumentováno „tvrzením, že 
účelem správního řádu není úprava přístupu k informacím, a proto prý mají i jiné osoby, bez ohledu 
na to, zda prokáží právní zájem, přístup ke všem informacím, vyjímaje ty, u nichž to vylučuje zákon 
o svobodném přístupu k informacím.“. Takovou konstrukci považuje P. Mates za účelovou. S tímto 
názorem se nemohu než ztotožnit. 
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řízení] o nahlížení do spisů však bezesporu slouží k získání informací o správním 
spise či jeho části pro účastníky řízení, jejich zástupce, či pro jiné osoby. Ačkoli 
(jak je to obvyklé) správní řád má povahu obecného právního předpisu ve vztahu 
ke zvláštním předpisům upravujícím správní řízení, pokud se týká § 23 správního 
řádu je ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb. naopak ustanovením zvláštním. 
V případech na které se vztahuje § 23 správního řádu nelze tedy aplikovat zákon 
č. 106/1999 Sb.“123. Z pohledu vztahu nového správního řádu k Informačnímu 
zákonu bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2008, 
č.j. 2 As 38/2007–78, vyloženo, že „nahlížení účastníka řízení do spisu podle § 38 
správního řádu z roku 2004 je natolik komplexně upraveným specifickým 
postupem poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění před novelou 
provedenou zákonem č. 61/2006 Sb.), z něhož plyne, že zákon o svobodném 
přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního 
právního předpisu“.124 

Soudní judikatura rovněž přispěla k rozlišení forem přístupu k informacím, 
a to právě při posuzování vzájemného vztahu mezi správním řádem 
a Informačním zákonem, přičemž jednoznačně odlišila situace, kdy je žádáno 
o „fyzické“ nahlédnutí do spisu od situace, kdy je žádáno o poskytnutí informací 
jinou formou než nahlédnutím, obvykle poskytnutím kopie konkrétního správního 
rozhodnutí, případně sdělením konkrétního údaje. Jako matoucí proto v tomto 
smyslu by mohlo být považováno bezkontextově vytržené konstatování 
Nejvyššího správního soudu v již citovaném rozsudku ze dne 13.12.2006, 
čj. 5 As 3/2006–70125, které právě za jinou formu poskytnutí informací považuje 
poskytnutí „kopií listin, ve spise obsažených“ a na základě toho dovozuje nutnost 
aplikace obecného zákona, neboť „správní řád jiné formy poskytování informací 
neupravuje“, i když v rozhodnutí o dva roky dříve126 konstatoval, že „toto právo 
[nahlížení do spisu podle § 23 starého SŘ] v sobě zahrnuje i možnost pořizování 
kopií ze spisu“. K této na první pohled nepřehledné situaci by bylo možné na 
základě judikovaných skutečností konstatovat, že není-li předmětem žádosti 
„klasické nahlédnutí do spisu“, ale žádost o informaci směřuje pouze k určité části 
spisu, nebude se uplatňovat úprava daná správním řádem, ale při vyřizování 

                                                 
123 [Sb.NSS č. 204/2004]. Na toto rozhodnutí z poslední doby odkazuje rovněž rozhodnutí NSS 

ze dne 15.9.2008, č.j. 6 As 52/2007–80 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
124 Tento rozsudek je významný i z toho pohledu, že stanoví podmínky pro posouzení 

komplexnosti dané zvláštním zákonem: „Právě požadavek komplexnosti úpravy splňuje institut 
nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu. Ten totiž upravuje jak okruh osob, jimž takové právo 
svědčí (odst. 1, 2 – žalobci ve zde posuzovaném případě takové právo jednoznačně svědčilo), tak 
práva spojená s nahlížením do spisu (odst. 4), postup v situacích, kdy je nahlížení do spisu 
odepřeno (odst. 5), postup ve zvláštních případech (odst. 3, podle něhož se postupuje, požádají-li 
o „nahlížení“ do spisu osoby nevidomé), i postup v situacích, kdy část spisu poskytnuta být nesmí 
(odst. 6). Rozhodnutí, jímž je vysloveno, že se nepovoluje nahlížet do správního spisu (odst. 5), je 
navíc přezkoumatelné ve správním soudnictví, jak judikoval ve vztahu ke starému správnímu řádu 
Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 31.3.2005, č.j. 5 A 12/2002-91, www.nssoud.cz.“ 

125 K uvedenému závěru Nejvyšší správní soud zřejmě dospěl na základě posuzování žádosti 
o informaci, která byla podána v době, kdy byl v platnosti ještě starý SŘ. 

126 Rozsudek NSS ze dne 13.10.2004, č.j. 6 A 83/2001-39 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
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žádosti se bude postupovat podle Informačního zákona se všemi omezeními 
z toho vyplývajícími. Za omezení přístupu k informacím ve smyslu Informačního 
zákona je nutno pokládat jak důvody stanovené tímto zákonem (§ 7 až 11), tak 
důvody vyplývající ze zvláštních zákonů, jejichž předmětem je rovněž ochrana 
specifických statků (osobní údaje, utajované informace)127. Nelze zároveň 
opomenout, že každou žádost je nutné posoudit samostatně (ad hoc) a naznačený 
princip proto nelze aplikovat na každý případ. 

Pokud je požadována kopie konkrétního správního rozhodnutí žadatelem, 
který není účastníkem řízení, dochází opět k dalšímu střetu Informačního zákona 
a správního řádu, a to v podobě prokázání právního zájmu. Úprava daná 
ustanovením § 38 odst. 2 SŘ váže nahlížení do spisu na podmínku prokázání 
právního nebo jiného vážného důvodu a současně právo nahlédnout do něj 
omezuje stanovením podmínky neporušit práva některého z účastníků, popřípadě 
dalších dotčených osob nebo podmínky neporušit veřejný zájem. Obě podmínky 
musí být splněny kumulativně. Prokázání jiného vážného důvodu je v podstatě 
zdůvodnění žádosti o nahlédnutí. Tím však dochází ke střetu se základní zásadou 
v přístupu k informacím, to znamená nezdůvodňovat podání žádosti o informaci 
(zásada nekauzálnosti). Zároveň se v této souvislosti připomíná text Evropské 
směrnice, která v bodě 9 preambule stanovuje, že tato směrnice nedopadá na 
případy, „ve kterých občané nebo společnosti mohou v rámci příslušného režimu 
přístupu získávat dokumenty pouze tehdy, když mohou prokázat zvláštní zájem“. 
Toto pravidlo je následně zopakováno v čl. 1 odst. 3 Evropské směrnice. Přestože 
se k otázce prokazování právního (zvláštního zájmu) stavěla soudní judikatura 
zpočátku vyhýbavě128, v současné době je již judikována oprávněnost prokazování 
zvláštního zájmu129.  

Dalším rozdílem mezi úpravou v Informačnímu zákonu a správním řádu je 
vymezení období s možností nahlížení do spisu. Zatímco právo nahlížet do spisu 
podle správního řádu je právem trvalým a existujícím od okamžiku zahájení 
správního řízení, Informační zákon sám informace ze správního řízení omezuje až 

                                                 
127 Srov. MATES, P. Svobodný přístup k informacím. Právní rádce, 2008, č. 6, s. 38. Taktéž 

FADRNÝ, M. – KOUSAL, M. Přístup k informacím po letošní novele. Via Iuris, 2006. č. II, s. 33-34. 
128 Rozsudek NSS ze dne 13.10.2004, č.j. 6 A 83/2001-39 [dostupný na www.nssoud.cz] 

dovozoval, že „V takovém případě [žádost neúčastníka řízení o poskytnutí kopie všech 
pravomocných rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace] by správní orgán musel především 
vyřešit otázku, zda žalobce osvědčil právní zájem na takovém nahlížení.“. Ještě dále ve své úvaze 
šel rovněž tak rozsudek NSS ze dne 13.12.2006, č.j. 5 As 3/2006-70 [dostupný na www.nssoud.cz], 
který dokonce uváděl: „Předpokladem pro postup podle zákona o poskytování informací je 
skutečnost, že žadatel přesně specifikuje požadovanou informaci, prokáže odůvodněnost svého 
požadavku a správní orgán, jako povinný subjekt rozhodne, v jakém rozsahu předmětnou informaci 
poskytne.“. 

129 Srov. rozsudek NSS ze dne 21.5.2009 č.j. 2 As 5/2008–80 [dostupný na www.nssoud.cz], ze 
kterého vyplynulo při posuzování vztahu Informačního zákona a § 44 občanského soudního řádu 
(nahlížení do soudního spisu): „Nezbývá tedy k této dílčí otázce než uzavřít, že vynětí informací 
o rozhodovací činnosti soudů (s výjimkou pravomocných rozsudků), k jejichž poskytnutí zvláštní 
zákon (zde § 44 občanského soudního řádu) požaduje prokázání zvláštního zájmu, přestavuje 
z hlediska čl. 1 odst. 3 směrnice nepochybně přípustnou výjimku z obecné povinnosti orgánů veřejné 
správy poskytovat informace o své činnosti, a tudíž v přezkoumávaném případě nelze hovořit 
ani o rozporu § 11 odst. 4 písm. b) informačního zákona s výše uvedenou směrnicí, eventuelně 
o nedostatečně provedené transpozici této směrnice.“.  
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na období, které nastane po ukončení řízení (§ 11 odst. 1 písm. b), případně 
§ 11 odst. 2 písm. a) InfZ) – o tom blíže v kapitolách 3.4.4.3.3 a 3.4.4.2.4. 

Ke vzájemnému vztahu Informačního zákona a § 38 SŘ (resp. § 23 starého 
SŘ) je vhodné poukázat na formální náležitosti „žádosti“ o nahlédnutí do spisu. 
Pokud nebude z žádosti zřejmé, že se jedná jednoznačně o žádost podle 
Informačního zákona, to znamená, že nebude-li takto výslovně označena, bude 
správní orgán postupovat podle jiné právní úpravy, než podle Informačního 
zákona130.  

De lega lata lze položit otázku, jak nahlížet na vztah Informačního zákona 
a správního řádu v souvislosti s žádostí o nahlížení do dokumentace připomínající 
spis, když povinný subjekt není správním orgánem a spisy ve smyslu § 17 SŘ 
nevede. Řešení této situace je jednoduché, neboť aplikace režimu § 38 SŘ je 
vyloučena, protože povinný subjekt není správním orgánem a žádost bude 
vyřizována pouze podle Informačního zákona131, byť nemusí být takto označena. 

S ohledem na uvedená úskalí poskytování informací ze správních řízení, 
resp. ze správních spisů bych de lege ferenda navrhovala tuto oblast výslovně 
upravit v Informačním zákonu. Mám za to, že lze nabídnout více způsobů řešení, 
každý však s jinou mírou dopadu na rozsah přístupu k informacím. Vzhledem 
k současným trendům v oblasti požadavku na otevřenost veřejné správy nikoli 
zcela přípustným řešením by byla právní úprava, která by neumožňovala 
poskytovat žádné informace o správních řízeních (včetně informací v podobě 
dokumentů, například informace o obsahu spisu). Mírnější podoba nové právní 
úpravy by stanovila, že se poskytují informace o probíhajícím správním řízení ve 
stanoveném rozsahu, například základní informace o účastnících, předmětu 
a datu zahájení řízení, za současného respektování zásady nezasahování do práv 
a právem chráněných zájmů účastníků řízení, s dovětkem „nestanoví-li zvláštní 
právní předpis jinak“, a dále informace o ukončených správních řízení v podobě 
informace o rozhodnutí ve věci. Obě varianty by bylo možné provést v podobě 
doplnění nového zákonného důvodu pro omezení přístupu k informací do 

                                                 
130 K tomu srov. rozsudek NSS ze dne 28.3.2006, č.j. 8 As 34/2005-76: „Nejvyšší správní soud 

proto žádost stěžovatele, navíc výslovně tak označenou, považuje za nepochybnou žádost o sdělení 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, která v posuzované věci není 
ustanovením § 23 správního řádu nijak omezena.“ Analogický závěr je vysloven v pozdějším 
rozsudku téhož soudu ze dne 15.9.2008, č.j. 6 As 52/2007–80: „Pokud se žadatel o informace 
výslovně dovolává postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není 
důvod jeho žádost odmítnout s poukazem na speciální právní úpravu uvedenou v § 23 odst. 2 
správního řádu z roku 1967.“ nebo ze dne 11.6.2009, č.j. 9 As 15/2009-79: „…,rozhodné je totiž 
v tomto ohledu určení, zda je žádost podána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., její obsah tomuto 
zákonu i řízení odpovídá a informace podle něj mohou být poskytnuty“. [všechny dostupné na 
www.nssoud.cz] 

131 K tomu srov. rozsudek NSS ze dne 19.2.2008 č.j. 2 As 58/2007-52 [dostupný na 
www.nssoud.cz]: „… žalovaného [pozn. Veřejného ochránce práv] nelze považovat za správní 
orgán, neboť nevykonává působnost ve veřejné správě, nýbrž nad výkonem veřejné správy jako 
nezávislý orgán dohlíží. Není možné tedy na jeho činnost obecně vztáhnout správní řád (…). Žádost 
stěžovatele o nahlédnutí do spisů žalovaného tak nelze považovat za žádost podle správního řádu. 
(…). Jediným předpisem, pod který by bylo lze uvedenou žádost podřadit, tak zůstává zákon 
č. 106/1999 Sb. Přestože žádost stěžovatele o nahlédnutí do spisů zřejmě explicitně neodkazovala 
na zmíněný zákon, bylo z ní seznatelné, že se stěžovatel domáhá poskytnutí informace podle 
citovaného zákona, neboť se o jiný typ žádosti ani jednat nemohlo.“. 
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ustanovení § 11 InfZ (mírněji v podobě podmínky odkazující na „probíhající“ 
správní řízení)132. K doplnění tohoto důvodu (v jakékoliv modifikované podobě) se 
přikláním minimálně z důvodu nutnosti chránit soukromí osob, o nichž se správní 
řízení vede, a to i s ohledem na posílení jejich právní jistoty, neboť dle mého 
názoru není současná česká společnost bohužel natolik vyspělá, aby dokázala 
s informacemi získanými ze správního řízení nakládat pouze za obecným účelem 
kontroly veřejné správy a nezneužívala je k jiným účelům133. 

Při posuzování postavení správní řízení podle platných předpisů a při 
zvažování vyloučení informací o nich z přístupu k informacím je nutné dále odlišit 
daňové řízení, neboť existuje skupina státních orgánů (především územní finanční 
orgány), které v rámci své činnosti nepostupují podle správního řádu, ale podle 
zvláštního procesního předpisu134, jenž rovněž obsahuje úpravu nakládání 
s informacemi (písemnostmi) ve spise jimi vedenými a jejich poskytování. Nikoliv 
každá informace v daňovém spise je podřaditelná pod § 10 InfZ, z čehož vyplývá, 
že Informační zákon lze použít k obcházení úpravy dané daňovým procesním 
předpisem. 

2.5.4.6 Vztah Informačního zákona k zákonu o přestupcích 

Další oblast, ze které jsou veřejností žádány informace, vyplývá z úpravy 
dané zákonem o přestupcích135. K použití Informačního zákona přistupuje většinou 
oznamovatel přestupku a žádá o sdělení, kdy a jak byl přestupek konkrétní osoby 
řešen (včetně druhu a výše sankce). Přitom si je vědom, že jeho práva jsou 
limitována tím, že nemívá postavení účastníka řízení136, přičemž na informace má 
nárok jen v případě, že o to výslovně požádá137. Jinou zvláštní úpravu zákon 
o přestupcích v oblasti přístupu k informacím neobsahuje. Bude-li možné žádost 
o informaci vyhodnotit jako žádost o nahlédnutí do spisu, bude podléhat 
správnímu řádu se všemi důsledky z toho vyplývajícími (neboť přestupkové řízení 
je vedeno podle obecného předpisu o správním řízení - § 51 zákona 
o přestupcích)138. Bude-li však žádost o informaci směřovat k obecným informacím 
(například kolik bylo vedeno přestupkových řízení pro porušení nočního klidu), 
bude proces poskytnutí informací podléhat jednoznačně obecnému Informačnímu 
zákonu.  

                                                 
132 Obdoba navržených úprav byla obsahem vládního návrhu zákona č. 61/2006 Sb. (doplnění 

nového zákonného důvodu pro odmítnutí informací), které však v průběhu legislativního procesu byly 
vyjmuty. [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=991. [cit. 2009-09-09].  

133 Lze si představit žádosti o informace v podobě údajů ze správních spisů, resp. 
konkretizovaných rešerší ze správních řízení za účelem výběru nových potencionálních klientů pro 
advokátní praxi žadatele.  

134 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  
135 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněních pozdějších předpisů, dále jen „zákon 

o přestupcích“. 
136 Pokud se nejedná o přestupek osoby blízké (§ 68 odst. 1 zákona o přestupcích), nebo 

neuplatňuje nárok na náhradu škody (§ 70 téhož zákona). 
137 Srov. ustanovení § 67 odst. 3 zákona o přestupcích. 
138 Ke stejnému závěru dospěl i NSS ve svém rozsudku ze dne 28.3.2008, č.j. 3 As 13/2007-75 

[dostupný na www.nssoud.cz]. 
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Ochranu osobnosti dnes dostatečně poskytuje de lege lata ustanovení 
§ 8a InfZ, de lege ferenda je však otázkou, zda tato ochrana je z pohledu 
informací o přestupkových řízeních dostatečná, a zda by cestou změny zákona 
(výše naznačenou obecně u správních řízení) nebylo možné otevřít prostor pro 
zesílení ochrany osobnostních práv, mravnosti či dobrých mravů obecně. 

2.5.4.7 Vztah Informačního zákona k trestnímu řádu 

Do novely InfZ v roce 2008139 docházelo k určitému zneužívání Informačního 
zákona pro získávání informací souvisejících s trestními řízeními a tím 
k obcházení zvláštní úpravy stanovené trestním řádem140 141. TŘ obsahuje dvě 
specifická omezení související s přístupem k informacím. Omezuje okruh 
oprávněných osob (na sdělovací prostředky - § 8a) a okruh poskytovaných 
informací (pouze takových, které neohrozí objasnění skutečností důležitých pro 
posouzení věci, které v případě osob nesouvisí s trestnou činností a zároveň tak, 
aby byla respektována zásada presumpce neviny - § 8a). Zároveň TŘ upravuje 
speciální režim pro nahlížení do spisu (§ 43 a § 65) tím, že omezuje rovněž okruh 
oprávněných, v případě jiných osob vyžaduje splnění speciální podmínky 
(nahlédnutí je nutné k uplatnění jejich práv) a zároveň i formy realizace práva 
nahlížení (kromě klasických výpisků a poznámek umožňuje pořizování si kopií 
spisů nebo jejich částí, s výslovným dodatkem na vlastní náklady nahlížitele). 
Zároveň Informační zákon obsahuje specifické zákonné omezení v ustanovení 
§ 11 odst. 4 písm. a), podle kterého nelze poskytovat informace o probíhajícím 
trestním řízení. 

Citované ustanovení Informačního zákona by mohlo být vykládáno do té 
míry extenzivně, že by byla odvozována automatická povinnost orgánů činných 
v trestním řízení poskytovat o neprobíhajících trestních řízeních komukoliv 
jakékoliv informace při respektování jiných zákonných důvodů omezení daných 
Informačním zákonem. Forma, v níž by měly být informace poskytovány, by mohla 
být požadována například v podobě přístupu k nosičům těchto informací 
(například v podobě okopírovaných spisů), tak aby si je žadatel mohl volně 
studovat a případně si vybrat ty z nich, které pro něho budou zajímavé. 
Uzavřenost trestního řízení není jednoznačná, neboť ustanovení § 159a odst. 4 

                                                 
139 Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii 

České republiky, s účinností od 1.1.2009. 
140 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), dále jen „TŘ“ 
141 Ke vztahu mezi Informačním zákonem a TŘ nebylo doposud v široké míře judikováno. 

V rozsudku NSS ze dne 13.8.2008 č.j. 2 As 38/2007-78 [dostupný na www.nssoud.cz] bylo alespoň 
konstatováno: „… Nad jeho [myšleno sporu] rámec je pak možno upozornit na závěry plynoucí 
z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 8. 2006, č. j. 15 Ca 189/2005 - 28, kde je 
uvedeno, že „trestní řád neobsahuje natolik komplexní úpravu týkající se poskytování informací, aby 
mohl být zvláštním právním předpisem ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, jenž by vylučoval možnost domáhat se poskytnutí informací podle tohoto zákona.“ 
V návaznosti na tento závěr (vyslovený ve vztahu k § 8a trestního řádu, nikoliv ve vztahu k nahlížení 
do spisu) zdejší soud dodává, že zvláštní zákon, aby byl vskutku zvláštním zákonem, musí 
poskytování informací upravit komplexně (výslovně to dnes již říká i zákon o svobodném přístupu 
k informacím po novele provedené zákonem č. 61/2006 Sb.).“. 
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TŘ předvídá možnost jeho znovuotevření. Zároveň nelze opomenout ani úpravu 
danou ustanovením § 158 TŘ, která předvídá shromažďování informací z trestních 
řízení ve specifických nosičích (ne v trestním spisu) dokumentující výsledky 
šetření. 

K vyřešení těchto úskalí v přístupu k informacím o trestních řízeních, by de 
lege ferenda bylo možné přistoupit buď vypuštěním výrazu „probíhajících“ 
z ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) InfZ a nebo jeho doplnění o další omezující 
důvod, k čemuž došlo právě v předposlední novele Informačního zákona 
(viz kapitola 2.1). Zákonodárce zvolil řešení, které spočívá ve stanovení nosičů 
informací, ze kterých nebude možné informace poskytovat. Jedná se o: 

• spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, 
• dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení, které 

vznikly činností orgánů činných v trestním řízení. 
Dále stanovil meze, v nichž má být uvedené omezení přístupu k informacím 

prováděno, a to pokud by: 

• tím došlo k ohrožení práv třetích osob, 
• byla ohrožena schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet 

trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat 
trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. 

Mám za to, že lze přijmout závěr o tom, že určení hranic práva na informace 
a jejich odůvodnění bylo provedeno způsobem, který respektuje čl. 17 odst. 4 
Listiny. Tato novelizace přispěla jednoznačně k vymezení prostoru práva na 
informace v oblasti trestního řízení a de lege ferenda by obdobným způsobem 
mohlo být v zájmu právní jistoty všech (nejen povinných subjektů, ale i účastníků 
konkrétních řízení a samotných žadatelů o informace) postupováno i v případech 
jiných řízení. 

2.5.4.8 Shrnutí vztahů Informačního zákona k zákonům ostatním 

Ačkoli dosavadní výčet zákonů obsahujících zvláštní „informační“ 
ustanovení není úplný, lze již uvést určité zásady, které by měly být při střetu 
Informačního zákona s ostatními zákony respektovány. Pro posuzování 
koexistence těchto předpisů a jejich výkladu lze označit jako základní zásadu lex 
specialis derogat legi generalis a zásadu proporcionality. Aplikace obecného 
zákona (InfZ) je vyloučena vždy v rozsahu působnosti zvláštního zákona. Není - li 
předmětem zvláštního zákona komplexní úprava práva na informace, je nutné na 
základě zásady subsidiarity aplikovat obecný Informační zákon142. Komplexnost 
úpravy práva na informace je posuzována podle toho, kdo žádá, jak žádá, v jakém 
rozsahu žádá, jakou formou se poskytuje a co nastane v případě, pokud nebude 

                                                 
142 K aplikovatelnosti obecného Informačního zákona (před novelou InfZ v roce 2006) dospěl 

NSS v rozsudku ze dne 26.11.2008, č.j. 4 As 54/2007-57 [dostupný na www.nssoud.cz], když 
dovodil, že nahlížení do stížnostního spisu není upraveno dnes již zrušenou vládní vyhláškou 
č. 150/1958 Ú.l. a aplikovatelnost starého SŘ byla ex lege vyloučena. 
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informace poskytnuta. Z uvedeného vyplývá, že za komplexní zákony lze 
v současné době považovat pouze Informační zákon a zákon č. 123/1998 Sb., 
o přístupu k informacím o životním prostředí a částečně i katastrální zákon, 
zatímco komplexních úprav v podobě určitých ustanovení ve zvláštních zákonech 
je více (zejména § 38 SŘ143). Zároveň při výkladu ustanovení zvláštních zákonů 
nelze postupovat extenzivně a tím nad nezbytnou míru neomezovat přístup 
k informacím. 

                                                 
143 Nebo například ustanovení § 44 o.s.ř.  
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3 HMOTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY PRÁVA NA INFORMACE 

3.1 K vymezení působnosti Informačního zákona 

Zaměříme-li pozornost na důsledky vymezené působnosti jednotlivých 
předpisů v právním řádu, potom výjimečné postavení Informačního zákona je 
dáno tím, že je prováděcím předpisem práva na informace jako práva přímo 
zakotveného v Listině v čl. 17. Informační zákon vymezuje subjekty, kterým je 
určité právo přiznáno (oprávněné osoby) a subjekty, kterým plynou určité 
povinnosti při realizaci práva oprávněnými osobami (povinné subjekty). Vymezení 
těchto subjektů je zakotveno v ustanovení § 2 odst. 1 a 2 (v případě povinných 
subjektů) a v ustanovení § 3 odst. 1 (v případě oprávněných osob) InfZ.  

Informační zákon také obsahuje své obecné věcné negativní vymezení 
ve vztahu ke zvláštním právním předpisům (§ 2 odst. 3 InfZ – viz kapitola 2.5) a ve 
vztahu k určitým „druhům“ informací, na něž se nevztahuje informační povinnost, 
nikoli sám Informační zákona (§ 2 odst. 4 InfZ – viz kapitola 3.4.3). 

3.2 Oprávněné osoby 

Ze znění ustanovení § 3 odst. 1 InfZ je patrné, že oprávněnou osobou je 
každá fyzická a právnická osoba. 

V případě fyzických osob nečiní výklad tohoto pojmu zvláštní obtíže, přičemž 
je nutné vycházet ze samotného znění Listiny, která v čl. 17 odst. 1 přiznává právo 
na informace „každému“. V úvahu proto nepřichází žádné omezení v podobě 
neovlivnitelných vlastností (například věkem, pohlavím) ani v podobě 
modifikovatelných vlastností (například účastenstvím na určitém řízení). Rovněž 
tak lze za fyzickou osobu považovat i cizince, jak vyplývá z čl. 42 odst. 2 Listiny. 

V případě právnických osob a jejich postavení v Listině již nelze tentokrát 
nalézt zcela jednoznačné ustanovení, například s ohledem na vlastní název této 
ústavní normy, ve kterém je uveden výraz „lidských“. Nicméně protiústavnost 
v části Informačního zákona o právnických osobách nelze shledat, neboť právě 
omezení přístupu k informacím pouze pro fyzické osoby by bylo naopak 
protiústavní a zakládalo by nerovné postavení s právnickými osobami, na které 
výkon veřejné správy dopadá stejnou měrou jako na fyzické. Došlo by tím 
především k omezení přístupu k informacím, které pro výkon své činnosti neméně 
potřebují. 

Z postupu a nebo činnosti právnických osob při uskutečňování jejich práva 
na informace však vznikají některé pochybnosti144. Žádost o informaci je podána 
osobou, která není oprávněna za právnickou osobu jednat. V tomto případě je 

                                                 
144 Pochybnosti vznikají například u občanských sdružení. Seznam občanských sdružení 

vzniklých na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
vede Ministerstvo vnitra a nemá charakter veřejného seznamu. Obsahuje proto pouze název, adresu 
sídla a identifikační číslo sdružení. 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

52 
 

otázkou de lege lata, jakým způsobem při vyřizování takové žádosti postupovat 
(např. v případě žádosti občanského sdružení vznesením dotazu na Ministerstvo 
vnitra by došlo téměř jistě k nedodržení lhůt pro podání informace) a Informační 
zákon v ustanovení § 14 odst. 2 ve vztahu k odst. 5 písm. a) nepředvídá možnost 
vyzvat žadatele k upřesnění právě této skutečnosti. Rovněž tak může nastat 
situace, kdy například občanské sdružení nad rámec, či v rozporu se svými 
stanovami žádá o informace nesouvisející s předmětem jeho činnosti. Je dána 
i v tomto případě povinnost žádost o informaci vyřizovat či dotazem na 
Ministerstvu vnitra žádat o možnost nahlédnout do stanov občanského sdružení? 
Jak nahlížet na žádost, která byla podána například „občanským sdružením“, 
o jehož registraci dosud nebylo pravomocně rozhodnuto? Jednalo se v tomto 
případě o nonsubjekt?145. 

Samotnou otázkou je, zda oprávněným subjektem může být jiný povinný 
subjekt. Mám za to, že přestože ex lege toto vyloučeno není, teleologickou 
interpretací ustanovení § 3 odst.l 1 InfZ lze dojít k závěru, že účelem Informačního 
zákona nebylo upravit vyměňování informací mezi jednotlivými povinnými subjekty 
navzájem146, neboť jejich součinnost je dána ustanovením upravujícím základní 
zásady činnosti správních orgánů (srov. § 8 odst. 2 SŘ). 

3.3 Povinné subjekty 

Na rozdíl od vymezení oprávněných osob nelze vymezení povinných 
subjektů podle Informačního zákona označit za jednoduché. Při pokusu o jejich 
taxativní výčet nezbývá než vycházet striktně z ustanovení § 2 odst. 1 a 2 InfZ. 
Důkazem složitosti této otázky jsou opakované novelizace citovaného ustanovení 
a rozsáhlá soudní judikatura. Pro vymezení okruhu povinných subjektů není 
nápomocna ani Listina, neboť ta se v čl. 17 odst. 5 omezuje pouze na povinné 
subjekty v podobě státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Ani evropské 
právo není dostatečným vodítkem, neboť česká právní úprava jde nad její rámec 
(viz níže). 

Rozdíl mezi odstavci § 2 InfZ je zřejmý z rozsahu informační povinnosti. 
Odborná literatura147 rozlišuje mezi úplnou informační povinností (§ 2 odst. 1), na 
jejímž základě jsou poskytovány veškeré informace o činnosti povinných subjektů, 
tj. v rozsahu jejich působnosti, a částečnou (omezenou) informační povinností 
(§ 2 odst. 2), která povinnost poskytovat informace zužuje na rozsah výkonu 
veřejné správy, který byl těmto povinným subjektům svěřen, tj. v rozsahu této 
jejich rozhodovací činnosti. 

                                                 
145 V posuzovaném případě povinný subjekt nevydal žádné rozhodnutí a fiktivní negativní 

rozhodnutí bylo napadeno soudním přezkumem. Ke způsobu prokázání právní subjektivity v tomto 
konkrétním případě srov. rozsudky NSS ze dne 29.3.2006, č.j. 1 As 32/2004-57 a č.j. 1 As 33/2004-
60 [oba dostupné na www.nssoud.cz].  

146 Shodný názor zastává KOLMAN, P. Nad fragmenty zákona. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 39. 
Odlišný názor MAŠTALKA, J. Právo na informace i na jejich ochranu. Právní rádce 1999, č. 8, s. 20. 

147 Srov. např. KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací: Svobodný přístup 
k informacím v právním řádu České republiky. Praha: Linde Praha, 2002, str. 28 a 33. 
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3.3.1 Povinné subjekty z pohledu práva Evropského 
společenství 

Evropská směrnice již v preambuli (bod 10) odvozuje zdroj pro definování 
okruhu „subjektů veřejného sektoru“ a „veřejnoprávních subjektů“ od směrnic pro 
zadávání veřejných zakázek148 a výslovně vylučuje „veřejný podnik“. Směrnice 
v čl. 2 vymezuje subjekt veřejného sektoru v odstavci 1 jako: 

• státní, regionální nebo místní orgány, 
• veřejnoprávní subjekty a sdružení vytvořená jedním nebo několika 

takovými orgány nebo jedním nebo několika takovými veřejnoprávními 
subjekty 

a veřejnoprávní subjekt v odstavci 2 jako subjekt, u něhož jsou kumulativně 

splněny následující podmínky: 

• je zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který 
nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,  

• má právní subjektivitu, 
• je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty nebo je těmito subjekty řízen, nebo v jeho 
správním, řídicím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů 
jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty. 

Doslovné znění znaků veřejnoprávního subjektu je uvedeno záměrně 
(viz dále v kapitole 3.3.2.3 a 3.3.2.4) pro srovnání se znaky podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 a 2 InfZ. 

3.3.2 Povinné subjekty s úplnou informační povinností 

Okruh povinných subjektů s úplnou informační povinností podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 InfZ se již na první pohled vyznačuje jistou nesystematičností, neboť 
vedle sebe řadí státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány 
a veřejné instituce. První dva z uvedených odpovídají vymezení z Listiny, třetí je 
výsledkem zákonodárné činnosti a důsledkem tehdejší společenské situace149, 
neboť v době přijetí Informačního zákona se jeho působnost na veřejné instituce 
nevztahovala. 

                                                 
148 Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na služby. CELEX: 31992L0050. 
Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na dodávky. CELEX: 31003L0036. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 
93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. CELEX: 31998L0004 

149 Diskuse při projednávání sněmovního tisku č. 813/III. volební období k otázce „krize České 
televize“ v roce 1998 srov. např. URL: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/031schuz/31-
1.html#4 [cit. 2009-09-10]. 
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3.3.2.1 Státní orgány 

Nejméně problematickým okruhem povinných subjektů z pohledu jejich 
vymezení jsou státní orgány. Sám pojem „státní orgán“ však z pohledu 
Informačního zákona není totožný s užším pojmem „správní orgán“, kterým je 
nutné rozumět „orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku a jiný 
orgán…, vykonávající působnost v oblasti veřejné správy“150 ani s širším pojmem 
„orgán veřejné správy“. Pro rozdělení státních orgánů nelze použít ani klasické 
rozdělení na orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní. Rovněž tak nelze 
pojem „státní orgán“ ztotožňovat s pojmem „organizační složka státu151“, protože 
neplatí, že každá organizační složka státu je státním orgánem. 

Pro porozumění šíře okruhu státních orgánů lze rovněž využít jejich 
rozdělení na: 

• ústavní orgány (jejichž vymezení vyplývá z Ústavy – prezident152, vláda, 
Parlament, soudy, Ústavní soud, státní zastupitelství, Česká národní 
banka153, Nejvyšší kontrolní úřad154); 

• ústřední orgány státní správy (zřízené na základě kompetenčního 
zákona155 - ministerstva a další ústřední orgány státní správy včetně Úřadu 
vlády156); 

                                                 
150 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., 

soudního řádu správního (dále jen „soudní řád správní“ nebo „s.ř.s.“) 
151 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 
152 V současné době je znám pouze rozsudek NSS ze dne 12.7.2007, č.j. 2 As 89/2006-107 

[Sb.NSS č. 1367/2007], ze kterého plyne, že povinným subjektem je Kancelář prezidenta republiky. 
K povaze prezidenta republiky jako povinného subjektu by bylo možné dospět i při současném 
respektování skutečnosti, že prezident republiky je hlavou státu, nejvyšším ústavním činitelem, 
a tedy není z výkonu své funkce odpovědný, jak výslovně stanoví čl. 54 odst. 3 Ústavy, neboť jak 
judikoval soud: „Je totiž třeba lišit případy, kdy pravomoci prezidenta republiky mají povahu 
a realizují se ve formě správních úkonů (úkonů v oblasti veřejné správy) a odpovídají postavení 
prezidenta jako „správního úřadu“ sui generis, a ty pravomoci, které mají povahu a realizují se ve 
formě ústavních aktů a odpovídají postavení prezidenta jako „ústavního činitele“. Takový závěr 
ostatně vyplývá i z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2006, č. j. 4 Aps 3/2005 - 35 
(publ. pod č. 905/2006 Sb. NSS). Mezi ústavní akty prezidenta republiky zdejší soud v uvedeném 
rozsudku zařadil např. zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv, 
pravomoc svolávat zasedání Poslanecké sněmovny, rozpustit Poslaneckou sněmovnu, podepisovat 
zákony apod. Naopak mezi správní akty zařadil realizaci prezidentovy pravomoci jmenovat soudce.“. 
Z pravomoci vydávat správní akty lze už jen dovodit povahu povinného subjektu. 

153 Ustanovení § 1 odst. 2 zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance stanoví, že ČNB je 
právnickou osobou s postavením veřejnoprávního subjektu a ustanovení § 1 odst. 3 jí svěřuje 
kompetence správního úřadu. ČNB by bylo proto možné zařadit zřejmě do třetí kategorie podle 
§ 2 odst. 1 InfZ (a to veřejných institucí). O jejím postavení jako povinného subjektu se nepřímo 
zmiňuje např. rozsudek NSS ze dne 2.7.2007, č.j. 4 As 56/2006-45 [dostupný na www.nssoud.cz] 
v souvislosti s určováním osoby, která rozhoduje o odvolání. 

154 Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu plyne, že 
NKÚ je nezávislým kontrolním orgánem České republiky. Z toho, že je orgánem státu a jedná jeho 
jménem, lze dovodit jeho charakter jako státního orgánu a tudíž povinného subjektu ve smyslu 
Informačního zákona (srov. výše zmíněný rozsudek NSS ze dne 2.7.2007, č.j. 4 As 56/2006-45 
[dostupný na www.nssoud.cz]). 

155 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, dále jen „kompetenční zákon“. 

156 Úřad vlády je považován za ústřední orgán státní správy na základě ustanovení § 1 odst. 1 
zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy 
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• jiné orgány státní správy s celostátní působností při ústředních orgánech 
státní správy (předvídané kompetenčním zákonem a zřízené na základě 
zvláštních zákonů nebo zakladatelským aktem ústředního orgánu státní 
správy); 

• jiné orgány státní správy s celostátní působností (zřízené zvláštními 
zákony a nepodléhající žádnému ústřednímu orgánu státní správy - 
například Český telekomunikační úřad, Veřejný ochránce práv157); 

• jiné orgány státní správy s omezenou územní působností (zřízené 
zvláštními zákony – například územní finanční orgány); 

• veřejné ozbrojené sbory nebo jiné veřejné sbory (zřízené zvláštními 
zákony – například Policie České republiky, Správa požární ochrany, Celní 
správa). 

De lege ferenda ve vymezení státních orgánů jako povinných subjektů 
neshledávám žádný prostor pro zlepšení. 

3.3.2.2 Územní samosprávné celky a jejich orgány 

Původní vymezení této skupiny povinných subjektů v ustanovení 
§ 2 odst. 1 InfZ odpovídalo znění Listiny, přičemž stanovilo, že povinnými subjekty 
jsou „orgány územní samosprávy“. Platné znění od novely InfZ v roce 2006 za 
povinné subjekty označuje „územní samosprávné celky a jejich orgány“. Pro 
jednoznačné vymezení těchto pojmů se připomíná čl. 99 Ústavy, podle kterého 
územním samosprávným celkem je: 

• obec jako základní územní samosprávný celek,  
• kraj jako vyšší územní samosprávný celek. 

Orgány územních samosprávných celků jsou vymezeny ZoO a ZoK, 
v případě hlavního města Prahy zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
(v § 1 odst. 4), a jsou jimi 

• v případě obce: starosta, zastupitelstvo obce, rada obce, obecní úřad 
a zvláštní orgány obce (§ 5 odst. 1 ZoO; obdobně platí i pro města, 
městyse, městské části), 

• v případě kraje: hejtman, zastupitelstvo kraje, rada kraje, krajský úřad 
a zvláštní orgány kraje (§ 1 odst. 3 ZoK). 

Již samotné znění ustanovení § 2 odst. 1 InfZ navozuje otázku, který z nich 
je skutečně povinným subjektem. Je to územní samosprávný celek jako takový, 
nebo jsou to územní samosprávné celky a jejich orgány jako dvě kategorie 

                                                                                                                                        
České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky. 

157 K povaze Veřejného ochránce práv srov. rozsudek NSS ze dne 19.2.2008, 
č.j. 2 As 58/2007-52 [Sb.NSS č. 1586/2008], ze kterého vyplynulo, že není správním orgánem: 
„neboť nevykonává působnost ve veřejné správě, nýbrž nad výkonem veřejné správy jako nezávislý 
orgán dohlíží“ a zároveň je státním orgánem a tedy povinným subjektem podle Informačního zákona, 
neboť „…představuje specifický kontrolní monokratický státní orgán (…), jehož činnost je hrazena ze 
samostatné kapitoly státního rozpočtu…“.  
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povinných subjektů? Zodpovězení této otázky je na místě například v situaci, kdy 
je žádost o informaci adresována přímo některému z orgánů územního 
samosprávného celku. Dalším sporným momentem, který byl částečně vyřešen 
novelou InfZ v roce 2006, je zodpovězení otázky, zda vyřizování žádostí 
o informace je výkonem samostatné nebo přenesené působnosti, neboť odpověď 
na tuto otázku je rozhodujícím hlediskem především při rozhodování o odvolání.  

Druhá otázka týkající se působnosti byla vyřešena ustanovením 
§ 20 odst. 6 InfZ, který stanovil, že pokud je poskytována informace z oblasti 
přenesené působnosti, jedná se o výkon přenesené působnosti158. A contrario lze 
dovodit samostatnou působnost obce či kraje v případě, že se předmět žádosti 
o informaci dotýká oblasti samostatné působnosti.  

V případě první otázky týkající se určení skutečného povinného subjektu lze 
uvést, že povinným subjektem je územní samosprávný celek jako takový a orgán, 
který bude žádost o informaci vyřizovat, bude stanoven v závislosti na tom, 
o jakou informaci se bude jednat (z oblasti výkonu přenesené nebo samostatné 
působnosti)159. Proto v případě, že se bude jednat o informaci z oblasti 
samostatné působnosti obce, bude orgánem v prvním stupni rada obce 
(§ 102 odst. 3 ZoO), pokud touto pravomocí nepověří obecní úřad (§ 102 odst. 2 
písm. o) a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 ZoO) nebo pokud si tuto pravomoc 
nevyhradí zastupitelstvo obce (§ 102 odst. 4 ZoO). Bude-li se jednat o informace 
z přenesené působnosti obce, bude žádost o informaci vyřizovat obecní úřad 
(§ 109 odst. 3 písm. b) ZoO). V případě kraje bude o žádosti o informaci týkající se 
samostatné působnosti rozhodovat krajský úřad (§ 94 odst. 1 ZoK), stejně tak jako 
v případě žádosti o informaci z oblasti přenesené působnosti (§ 67 odst. 1 ZoK), 
neboť neexistuje žádný zákon, který by toto rozhodování svěřoval zastupitelstvu, 
radě nebo zvláštnímu orgánu kraje. 

S ohledem na výše uvedené by de lege ferenda bylo zřejmě dostačující 
upravit znění ustanovení § 2 odst. 1 InfZ tak, že povinnými subjekty by byly pouze 
územní samosprávné celky bez výslovného uvedení jejich orgánů s tím, že 
příslušnost pro vyřizování celé agendy žádostí o informace by v souladu 
s ustanovením § 130 odst. 1 SŘ byl obecní nebo krajský úřad. Pro navržené 
řešení lze nalézt hned několik argumentů. Obecní (krajský) úřad je orgán, který 
vykonává svoji činnost kontinuálně („nezasedá“ jednou týdně), nakládá prakticky 

                                                 
158 K obdobnému závěru dospěl i NSS v rozsudku ze dne 2.7.2007, č.j. 4 As 56/2006-45 

a v rozsudku ze dne 12.3.2008, č.j. 4 As 23/2007-76 [oba dostupné na www.nssoud.cz]. Zároveň 
nelze opomenout, že některé právní názory směřovaly k zařazení poskytování informací mezi 
výlučné činnosti v samostatné působnosti obce, srov. VEDRAL, J. Kdo rozhoduje o odvolání pro 
rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku o neposkytnutí informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím? Správní právo, 2004, č. 3, s. 129-139. 

159 K tomuto závěru lze dospět i na základě důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona 
č. 61/2006 Sb. [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=991 [cit. 2009-09-10] 
a výkladem rozsudku NSS ze dne 7.8.2007, č.j. 2 As 12/2007-79, ze kterého vyplynulo, že žádost 
o informaci nelze odložit jenom proto, že byla adresována starostce a týkala se přitom obecního 
úřadu, nebo z rozsudku téhož soudu ze dne 28.3.2008, č.j. 3 As 13/2007-75, který za povinný 
subjekt označil městský úřad a nikoli jeho konkrétní odbor (v daném případě odbor dopravy) [oba 
dostupné na www.nssoud.cz]. 
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se všemi informacemi týkajícími se územního samosprávného celku (minimálně 
například z toho důvodu, že vede centrální spisovou službu) a má přehled o všech 
agendách obcí (krajem) zajišťovaných, ať již z oblasti samostatné nebo přenesené 
působnosti.  

Na tomto místě by mohla vzniknout námitka, že obecní úřad nemusí 
disponovat například podkladovými materiály pro jednání zastupitelstva. 
O legitimním nároku na informace tohoto druhu odkazuji na kapitolu 2.5.4.1, v níž 
bylo pojednáno o právech občanů obce zejména v souvislosti s jednáním 
zastupitelstva obce (včetně práva účasti a vznášení připomínek, podnětů). Proto 
v úvahu přicházející aplikace ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) InfZ (nová 
informace při přípravě rozhodnutí povinného subjektu) nebude obhajitelná, neboť 
toto omezující ustanovení je fakultativní povahy a legitimní nárok na tyto informace 
v souvislosti s výkonem občanských práv zakotvených ZoO bude jednoduše 
prokazatelný. V případě občanů bez trvalého bydliště v obci již ustanovení 
§ 11 odst. 1 písm. b) InfZ aplikovatelné bude, neboť v jejich případě nejsou 
oprávnění například v podobě přímé účasti na jednání zastupitelstva obce dána. 

3.3.2.3 Veřejné instituce 

Vymezení pojmu „veřejné instituce“ lze považovat za jednu z nejobtížnějších 
otázek souvisejících s aplikací Informačního zákona. I když problematika 
veřejných institucí s právem na informace v dispozici orgánů veřejné moci přímo 
nesouvisí, určitý vztah s nimi tu je. Jsou to právě státní orgány, které ovlivňují 
například vznik těchto subjektů a kontrolují jejich činnost, nebo územní 
samosprávné celky, které jsou nadány obdobnými oprávněními. 

Ani tato skupina povinných subjektů nebyla v době vzniku Informačního 
zákona v něm upravena a ustanovení § 2 odst. 1 InfZ bylo v modifikované podobě 
rozšířeno o pojem „veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky“ až v roce 
2001160. V současné době je tato skupina v důsledku novely z roku 2006 opětovně 
rozšířena, neboť zákonodárce vypustil slovní spojení „hospodařící s veřejnými 
prostředky“. 

                                                 
160 Viz novela zákonem č. 39/2001 Sb., kdy původním záměrem bylo patrně zařazení pouze 

České televize a Českého rozhlasu mezi povinné subjekty (i když označených obecným pojmem 
nevymezeným v žádné právní normě – srov. Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 225 ze dne 10.1.2001 URL: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=813&ct1=1 [cit. 2009-09-10])., nicméně navazující 
nálezy Ústavního soudu (sp. zn. III. ÚS 686/02, [Sb.ÚS, sv. 29, č. 30, s. 257] a sp. zn. III. ÚS 671/02, 
[Sb.ÚS, sv. 29, č. 10, s. 69]) vymezily základní znaky "veřejné instituce" tak, že jde o subjekt, který je 
zřízený za veřejným účelem, je zřízený státem, jeho orgány jsou kreovány státem a jeho činnost 
podléhá státnímu dohledu. Ústavní soud následně dovodil, že pojem veřejná instituce bude nutno 
vztahovat i na všechny subjekty naplňující definiční znaky v té době zakotveného pojmu „veřejná 
instituce hospodařící s veřejnými prostředky“. 
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3.3.2.3.1 Vymezení pojmu veřejná instituce 

Jelikož pojem „veřejná instituce“ není vymezen žádným předpisem, je nutné 
při jeho určení vycházet z právní teorie a ze soudní judikatury. V této souvislosti je 
patrné, že bude platit zásada, že je-li instituce soukromá, nemůže být zároveň 
veřejná. Nicméně vývoj současné doby ukazuje, že takto striktní oddělení je 
prakticky nemožné a oba dva typy institucí se mohou prolínat161 a pouze převaha 
znaků jednoho z typů institucí dává odpověď na otázku, zda se jedná o veřejnou či 
soukromou instituci162, nebo přesněji o instituci veřejnoprávní či soukromoprávní. 
Zřejmě nejjednodušší definice je konstatování, že veřejná instituce je subjekt, 
jehož založení a režim řízení se odvozuje z veřejného práva. Nicméně ani toto 
vymezení z pohledu Informačního zákona nepostačuje. 

Za specifická kritéria, která je nutné při posuzování veřejnoprávní povahy 
instituce zkoumat, považuje Ústavní soud tyto163: 

• způsob vzniku (zániku) instituce (z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti 
soukromoprávního úkonu);  

• hledisko osoby zřizovatele (z pohledu toho, zda je zřizovatelem instituce 
jako takové stát či nikoli; pokud ano, jedná se o znak vlastní veřejné 
instituci; 

• subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází 
ke kreaci orgánů státem či nikoli; jestliže ano, jde o charakteristický rys pro 
veřejnou instituci); 

• existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (existence 
státního dohledu je přitom typická pro veřejnou instituci);  

• veřejný nebo soukromý účel instituce (veřejný účel je typickým znakem 
veřejné instituce).  

Nahlíženo na veřejnou instituci optikou těchto kritérií znamená, že je možné 
provést jejich rozdělení podle několika znaků. Prvním z těchto znaků je způsob 
vzniku, a to přímo na základě zákona nebo úkonem zřizovatele. Dalším ze znaků 
je zřizující subjekt a z toho vyplývající rozdělení na veřejné instituce zřizované 
státem nebo územním samosprávným celkem. Rovněž tak by bylo možné dělit 
veřejné instituce podle jejich povahy, a to na právnické osoby a dále na jejich 
různé formy a subjekty bez právní subjektivity164. Již z uvedeného je zřejmé, že 

                                                 
161 K tomu například HENDRYCH, D. Právnické osoby veřejného práva. Správní právo, 1996, 

č. 1, s. 5 cituje názor G. Peisera: „ve Francii některé morální (tj. právnické) osoby veřejného práva 
jsou činné obchodně podobně jako morální osoby soukromého práva a naopak, že některé činnosti 
soukromých subjektů mají úlohu srovnatelnou s kolektivy veřejnými" (PEISER, G. Droit administratif. 
15. vyd. Paris: Dalloz, 1991, s. 66). 

162 K tomu například KNAPP, V. O právnických osobách. Právník, 1995, č. 10-11, s. 998 (jako 
rozlišovací kritérium nelze považovat způsob vzniku). 

163 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06, ze dne 24.1.2007 [Sb.ÚS, sv. 44, č. 10, s. 129]. 
164 Srov. rozsudek NSS ze dne 12.7.2007, č.j. 2 As 89/2006-107 [dostupný na www.nssoud.cz], 

kterým byl Kanceláři prezidenta republiky přiznán statut veřejné instituce, i když právní subjektivitou 
jako organizační složka státu nadána není (srov. § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 219/2000 Sb.). 
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jednoduché rozdělení veřejných institucí je prakticky nemožné, a jejich taxativní 
výčet, vzhledem ke změnám v jejich existenci165, je nereálný.  

3.3.2.3.2 Druhy veřejných institucí 

Jelikož se jednotlivá výše naznačená kritéria pro určení druhu veřejných 
institucí vzájemně prolínají, jejich výčet je většinou logicky neuspořádaný. 
Zkreslujícím by bylo rozdělení veřejných institucí166, pokud by byly posuzovány 
veřejnoprávní subjekty v členění na veřejný ústav, veřejný podnik, veřejné fondy 
a veřejné nadace167. Všechny uvedené subjekty splňují znak veřejného účelu, 
zřizování státem, utváření jejich orgánů státem a státní dohled nad jejich činností. 
Protože toto vymezení nedopadá na všechny veřejné instituce ve smyslu 
Informačního zákona, nabízí se i dělení následujícím způsobem: 

• Veřejné instituce zřizované zákonem jako právnické osoby: 

o státní fondy (Státní fond životního prostředí, Státní zemědělský 
intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury apod.), 

o zvláštní formy právnických osob ze zákona (Pozemkový fond, 
Česká televize, Český rozhlas, Česká kancelář pojistitelů apod.), 

o veřejné vysoké školy, 
o veřejnoprávní korporace zájmového typu (profesní komory – Česká 

advokátní komora), 
o právnické osoby soukromého práva (České dráhy, a.s., Správa 

železniční dopravní cesty). 
• Veřejné instituce zřizované úkonem státu nebo územního samosprávného 

celku:  
o organizační složky státu (bez právní subjektivity – Správa úložišť 

radioaktivních odpadů), 
o organizační složky obcí, 

                                                 
165 Jako příklad uvádím Fond národního majetku České republiky, kterému bylo přiznáno 

postavení veřejné instituce (srov. nález Ústavního sp. zn. III. ÚS 686/02 soudu ze dne 27.2.2003 
[Sb.ÚS, sv. 29, č. 30, s. 257], ale v současné době již neexistuje (zrušen zákonem č. 178/2005 Sb.). 
Dalším příkladem je Česká konsolidační agentura (její existence byla ukončena na základě § 29 
zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon 
o České konsolidační agentuře). 

166 Toto dělení používá KORBEL, F. In ŠTENGLOVÁ, I. – DRÁPAL, L. – PÚRY, F. – KORBEL, 
F. Obchodní tajemství: Praktická příručka. Praha: Linde Praha, 2005, s. 134-135. 

167 K definování těchto pojmů odkazuji např. na HENDRYCH, D. In HENDRYCH, D. a kol. 
Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003, s. 382-8. K definici pojmu 
„korporace“ např. STUNA, S. In MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl. Praha: Linde Praha, 
1995, s. 409 a pojmu „veřejnoprávní korporace“ např. PRŮCHA, P. In MADAR, Z. a kol. Slovník 
českého práva. II. díl. Praha: Linde Praha, 1995, s. 1236-1237. K tradiční definici pojmu „veřejný 
fond“ srov. LAŠTOVKA, K. In HOETZEL, J. – WEYR, F. Slovník veřejného práva československého. 
Sv. V, U-Ž. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 169-176 (reprint původního vydání. Brno: 
Rovnost, 1948) a pojmu „veřejný podnik“ srov. HAVELKA, J. In HÁCHA, E. - HOETZEL, J. – WEYR, 
F. – LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. Sv. III, P-R. Praha: EUROLEX 
BOHEMIA, 2000, s. 125-128 (reprint původního vydání. Brno: Nakladatelství Polygrafia – Rudolf M. 
Rohrer – Brno, 1934). 
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o příspěvkové organizace (s právní subjektivitou – Ředitelství silnic 
a dálnic168, Český normalizační institut, Národní památkový ústav), 

o příspěvkové organizace obcí a krajů. 
• Veřejné instituce k uspokojování veřejných potřeb: 

o dobrovolné svazky obcí, 
o školská právnická osoba, 
o veřejná výzkumná instituce, 
o veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. 

• Státní podnik169 

• Ostatní: 

o právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 
fondy), 

o osoby bez právní subjektivity (Kancelář prezidenta republiky - 
organizační složka státu zřízená na základě zákona). 

3.3.2.4 Obchodní společnosti zřizované státem (územním 
samosprávným celkem) 

Z pohledu Informačního zákona je zapotřebí rozpoznat začlenění klasických 
obchodních společností, jež byly zřízeny podle obchodního zákoníku, mezi 
povinné subjekty. K jejich srovnání se státním podnikem lze odkázat na nález 
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06, ze kterého mimo jiné plyne: „Není proto 
možné argumentovat v tom duchu, že pokud by měl být subjektem povinným 
k poskytování informací státní podnik, měla by jím být analogicky obchodní 
společnost s majetkovou účastí státu.“. V této souvislosti se připomíná, že nejen 
stát může zakládat obchodní společnosti, ale toto právo svědčí i územním 
samosprávným celkům170. Bude-li obchodní společnost zřízena za veřejným 
účelem, nelze zřejmě pochybovat o její povaze jako povinného subjektu v kategorii 
veřejných institucí. Složitá situace nastává v případě, má-li stát nebo územní 
samosprávný celek majetkovou účast v obchodní společnosti, která nebyla 
zřízena za veřejným účelem, ale plní úkoly jiné. Určitá část odborné veřejnosti171 
se přikládání k názoru, že i v těchto případech je nutné přistoupit k extensivnímu 
výkladu pojmu veřejná instituce a obchodní společnosti založené (ovládané) 

                                                 
168 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 9 Ca 186/2005-40 ze dne 31.5.2007 

[Sb.NSS č. 1366/2007]. 
169 Za státní podnik nebylo původně uznáno Letiště Praha, s.p. (srov. rozsudek NSS ze dne 

17.1.2006, č.j. 6 As 52/2004-67, [Sb.NSS č. 851/2006]). Nálezem Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 
260/06 ze dne 24.1.2007 [Sb.ÚS, sv. 44, č. 10, s. 129] byl citovaný závěr zpochybněn a Letišti 
Praha, s.p. byl přiznán statut veřejné instituce a tím pádem i statut povinného subjektu podle 
§ 2 odst. 1 InfZ. 

170 Srov. ustanovení § 35a odst. 1 ZoO (resp. § 35 odst. 2 písm. k) ZoK) a ustanovení § 23 
odst. 1 a 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

171 Srov. KORBEL, F. a kol.: Právo na informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 66 
nebo KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací: Svobodný přístup k informacím 
v právním řádu České republiky. Praha: Linde Praha, 2002, s. 18). 
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orgánem veřejné moci považovat za povinné subjekty ve smyslu Informačního 
zákona. Soudní judikatura tuto otázku již z části vyřešila172. 

V této souvislosti se připomíná již citované vymezení povinných subjektů 
v evropských předpisech (viz kapitola 3.3.1), které lze ve stručnosti shrnout takto: 
povinným subjektem není veřejný podnik ani veřejnoprávní subjekt zřízený za 
zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, má-li průmyslovou nebo 
obchodní povahu173. 

De lege ferenda proto vzniká otázka, zda současné vymezení povinných 
subjektů (veřejných institucí) dostatečně odpovídá principu otevřenosti 
a transparentnosti ve veřejné správě a zda právě v této oblasti není prostor ke 
zpřesnění právní úpravy. Zároveň nelze opomenout ani záměr popsaný v kapitole 
2.3, ze kterého vyplynulo, že v rámci boje proti korupci bude jedním z opatření 
rozšířit informační povinnost v podobě rozšíření okruhu povinných subjektů 
o právnické osoby zřízené či ovládané státem či územním samosprávným celkem. 
Při posuzování této otázky je nutné vždy nalézat rovnováhu mezi zájmem veřejné 
kontroly nad (novými) povinnými subjekty a zájmem chránit práva třetích osob, 
případně zájmy státu. Požadavek rovnováhy mezi jednotlivými zájmy odvozuji 
z reálné obavy ze situace, ke které by mohlo dojít v případě určení obchodní 
společnosti se 100% (nebo majoritní) majetkovou účastní státu jako povinného 
subjektu a byly by požadovány informace související s vlastní činností tohoto 
subjektu. Zneužití na straně konkurence, ohrožení energetické stability státu, 
snížení hodnoty investic ostatních minoritních vlastníků lze považovat za reálné 
negativní důsledky příliš široce pojímaného okruhu povinných subjektů, resp. jejich 
zařazení mezi subjekty s úplnou informační povinností. 

Nabízí se proto při současném zachování „veřejných institucí“ řešení 
v rozšíření okruhu povinných subjektů o novou kategorii, u níž budou splněna 
kriteria „zřízení“ nebo „ovládání“ povinným subjektem a zároveň „plnění veřejného 
účelu“. Pokud by se totiž navrhované rozšíření okruhu povinných subjektů 
vztahovalo i na obchodní společnosti mající průmyslovou nebo obchodní povahu, 
docházelo by k nerovnoprávnému postavení mezi obchodními společnostmi 
vlastněnými státem a obchodními společnostmi bez majetkové účasti státu nebo 
jinak státem neovládanými, neboť prvně jmenovaným vznikne řada nových 
povinností. Současně nelze nepřipomenout, že obchodní společnosti mají na 
základě platné legislativy174 již značně širokou informační povinnost i vůči 
veřejnosti. 

                                                 
172 Srov. rozsudek NSS ze dne 29.5.2008, č.j. 8 As 57/2006-67 [Sb.NSS č. 1688/2008]. 

Veřejnou institucí byl uznán fotbalový klub, založený ve formě akciové společnosti a 100% vlastněný 
městem. Komentář k tomuto rozsudku viz PODHRÁZSKÝ, M. Informační povinnost v akciové 
společnosti plnící veřejný účel. Právní fórum, 2008, č. 10, s. 450. 

173 Ke vztahu souladu znění ustanovení § 2 odst. 1 InfZ s Evropskou směrnicí srov. nález 
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 ze dne 24.01.2007 [Sb.ÚS, sv. 44, č. 10, s. 129]: „Nelze však 
vytýkat zákonodárci, že se v rámci své autonomní zákonodárné vůle již dříve rozhodl - v ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákoně o svobodném přístupu k informacím - stanovit rozsah povinných subjektů šířeji.“. 

174 Srov. např. ustanovení § 35 – 38j, § 58 – 60, § 69a - § 69b zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“.  
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Přestože pojednání o veřejných institucích jako povinných subjektech ve 
smyslu Informačního zákona přímo nesouvisí s právem na informace v dispozici 
orgánů veřejné moci, poznamenávám, že pokud v dnešní době žadatel 
o informace neuspěje u výše zmíněné „obchodní společnosti“ s majetkovou účastí 
státu nebo územního samosprávného celku, obrací se na organizační složku státu 
nebo územní samosprávný celek, který je zřizovatelem, společníkem nebo 
akcionářem této společnosti, neboť tento nepochybně disponuje řadou 
dotazovaných informací.  

3.3.3 Povinné subjekty s částečnou informační povinností 

Druhá skupina povinných subjektů je vymezena v ustanovení 
§ 2 odst. 2 InfZ podle předmětu jejich činnosti. Jsou jimi subjekty, kterým zákon 
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech 
fyzických nebo právnických osob175. Tím je dána neúplnost jejich informační 
povinnosti, neboť informace poskytují pouze v rozsahu této rozhodovací činnosti. 
V zájmu zjištění okruhu těchto subjektů je proto nutné vycházet z vymezení pojmu 
„veřejná moc“. Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje 
o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, 
o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není 
v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí toto orgánu 
nezávisí od vůle subjektu176. Institut „veřejné moci“ je pojímán jako institut 
zahrnující přímo „moc státní“ a dále „zbývající veřejnou moc“. Tzv. zbývající 
veřejná moc je v příslušném rozsahu svěřena subjektům nestátního charakteru ke 
správě veřejných záležitostí. 

Z hlediska vymezení těchto povinných subjektů není vodítkem pouze 
správní řád, neboť k rozhodování o právech a povinnostech fyzických 
a právnických osob nemusí vždy docházet postupem podle správního řádu. Mezi 
povinné subjekty této kategorie patří jak fyzické tak právnické osoby, a proto jejich 
vymezení nelze zužovat na veřejnoprávní korporace177. 

Povinným subjektem z okruhu fyzických osob je například: 

• tzv. veřejná stráž (stráž ochrany přírody, myslivecká stráž, lesní stráž, 
rybářská stráž), 

• finanční arbitr, 
• notář, soudní exekutor, 

                                                 
175 Skrytá podobnost vymezení okruhu povinných subjektů souvisí s ustanovením § 1 odst. 1 

SŘ, který upravuje postup „….jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají 
působnost v oblasti veřejné správy“. Podobnost ve znění starého správního řádu již nalézt nelze 
(srov. § 1 odst. 2 starého SŘ), zatímco vhodnější vymezení by bylo možné nalézt v ustanovení § 4 
odst. 1 písm. a) s.ř.s. 

176 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 75/93 ze dne 25.11.1993 [Sb.ÚS, sv. 2, č. 3, 
s. 201] nebo sp. zn. I. ÚS 505/98 ze dne 24.2.1999 [Sb.ÚS, sv. 13, č. 16, s. 439]. 

177 Srov. KORBEL, F. a kol.: Právo na informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 69 
(pojem „veřejnoprávní korporace“ používá pro souhrnné označení povinných subjektů podle § 2 
odst. 2 InfZ). 
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• ředitel školy, děkan fakulty, rektor univerzity. 

Povinnými subjekty z okruhu právnických osob jsou: 

• veřejnoprávní korporace (zejména profesní a zájmové komory zřízené 
zvláštními zákony (Česká komora architektů, Komora auditorů, Česká 
lékařská komora, Notářská komora178 apod.), 

• právnické osoby soukromého práva (Burza cenných papírů179, osoby 
pověřené k výkonu specifických činností180), 

• právnické osoby „smíšeného“ práva (zdravotní pojišťovny – jako subjekt 
rozhodující181, ne jako veřejná instituce).  

3.4 Pojem informace 

3.4.1 Vymezení pojmu informace 

Přestože pojem „informace“ je v této práci častokrát zmiňován 
bez upřesnění, co se jím míní, je otázkou, zda je žádoucí, jej přesně definovat. 
Zároveň je otázkou, zda je žádoucí definovat i jeho rozsah zejména v rámci 
aplikace Informačního zákona. Vlastní pojem „informace“ (z lat. in-formatio, 
utváření, ztvárnění) je velmi široký mnohoznačný pojem a je užíván v různém 
smyslu. Jedno z mnoha pojetí chápe informaci jako vědění, které lze předávat, 
jako obsah zprávy či sdělení, jenž zcela opomíjí význam nosiče informace182. 

Definici pojmu „informace“ neobsahoval do novely v roce 2006 ani samotný 
Informační zákon. Platná právní úprava obsahuje jak jeho pozitivní tak jeho 
negativní vymezení. Pozitivní vymezení zakotvené v ustanovení § 3 odst. 3 InfZ 
bylo převzato z Evropské směrnice183 a stanovuje, že informací je „jakýkoliv obsah 
                                                 

178 Podle rozsudku NSS ze dne 4.5.2005, č.j. 1 As 21/2004-38 Notářská komora rozhoduje 
o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. [Sb.NSS č. 688/2005]. 

179 K postavení Burzy cenných papírů srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 41/98 ze dne 
1.12.1998 [Sb.ÚS, sv. 12, č. 147, s. 363]. 

180 Například kontrola účinnosti spalování a měření množství a rozsahu vypouštěných látek u 
malých spalovacích zdrojů (§ 50 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb.), provozování stanice 
technické kontroly (§ 54 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.) nebo výkon státní správy ve věcech 
sportovních létajících zařízení (§ 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb.) 

181 V případě rozhodování o pojistném (§ 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). K tomu srov. 
rozsudek NSS ze dne 16.5.2007, č.j. 3 Ads 33/2006-57 [Sb.NSS č. 1272/2007]. Z uvedeného 
rozsudku by bylo možné rovněž dovodit, že zdravotní pojišťovny zřejmě mohou požívat postavení 
povinného subjektu jak ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, tak ustanovení § 2 odst. 2 InfZ. 

182 Pojem „informace“ v jiném významu je používán například ve vědě jako nehmotná 
skutečnost, související s uspořádáním (negentropie), nebo v informatice, kde je informace tvořena 
kódovanými daty, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. 
[online]. URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace. [cit. 2009-09-10]. K definici pojmu například dále 
MATES, P. – MATOUŠOVÁ, M. Evidence, Informace, systémy: Právní úprava. Praha: CODEX 
Bohemia, 1997, s. 27 an. nebo pojetí právní informatiky srov. KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. 
Praha: C.H.BECK, 1995, s. 219-227. 

183 Bod 11 preambule Evropské směrnice zní: „tato směrnice stanoví obecnou definici pojmu 
„dokument“ v souladu s vývojem informační společnosti. Vztahuje se na veškeré záznamy jednání, 
skutečností nebo informací – a všechny soubory takových jednání, skutečností nebo informací – bez 
ohledu na formu nosiče (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka), které mají subjekty veřejného sektoru v držení. 
Dokument v držení subjektu veřejného sektoru je dokument, u něhož má subjekt veřejného sektoru 
právo povolit opakované použití“. Čl. 2 odst. 3 Evropské směrnice následně již pojem dokumentu 
opisuje. 
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nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě 
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Za informaci ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 3 InfZ nelze proto například považovat vnitřní motivy, 
které vedly povinný subjekt k tomu, aby určitým způsobem nekonal, neboť 
nemohou být zaznamenány v žádné podobě a žádným způsobem184. Promítnutí 
Evropské směrnice do české právní úpravy, jak soudní judikatura dokumentuje185, 
se ukazuje jako jeden z dalších problémů vymezení pojmu informace. 
Z negativního vymezení informace plyne, že počítačový program informací není 
(§ 3 odst. 4 InfZ).  

3.4.1.1 Rozsah informace 

Jakkoli by se vymezení pojmu informace Informačním zákonem zdálo být 
jednoznačné, opak je pravdou. Zákon nestanoví rozsah a obsah informace. 
Vodítkem není ani ustanovení § 2 odst. 1 InfZ, který obecně stanoví, že se jedná 
o informace „vztahující se k působnosti“ případně podle ustanovení 
§ 2 odst. 2 InfZ o informace „v rozsahu rozhodovací činnosti“. Rovněž i při výkladu 
pojmu „informace“ je nutno postupovat restriktivně, aby nedošlo k omezení 
ústavně zaručených práv186. S využitím soudní judikatury by bylo možné dospět 
k názoru, že se nejedná pouze o informace, kterými povinný subjekt v konkrétním 
okamžiku fyzicky disponuje, ale i o informace, které by měl mít k dispozici, to 
znamená, veškeré informace, „které na úřadě leží, s nimž úřad pracuje“187. Tento 
výklad však může vést při aplikaci k odlišným důsledkům, a proto je nutné 
rozlišovat přinejmenším případy, kdy informace neexistuje, anebo kdy se jedná 
o novou informaci.  

                                                 
184 Srov. rozsudek NSS ze dne 14.9.2009, č.j. 6 As 18/2009-63 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
185 K rozdílnosti české a evropské úpravy srov. rozsudek NSS ze dne 21.5.2009, č j. 5 As 

68/2008-60 [dostupný na www.nssoud.cz]: „Lze tedy říci, že záměrem zákonodárce jednoznačně 
bylo, aby „informace“ v pojetí zákona o svobodném přístupu k informacím byla totožná s pojmem 
„dokument“ v transponované směrnici (srov. k tomu shodně zvláštní část důvodové zprávy k bodu 6 
prvé části zákona).“. 

186 Srov. rozsudek NSS ze dne 10.10.2003, č.j. 5 A 119/2001-38 [Sb.NSS č. 74/2004]. 
187 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 3.12.2002, sp. zn. 44 Ca 179/2002, 

ze kterého plyne: "povinné subjekty mají úplnou informační povinnost, musejí tedy poskytovat 
informace ze všeho, co mají nebo by měly mít. Je to odůvodněno skutečností, že ve vztazích, ve 
kterých povinný subjekt vystupuje, dochází k nakládání s veřejnými prostředky. Princip přístupu 
k informacím znamená možnost podívat se na údaje, které na úřadě "leží", s nimiž úřad pracuje. 
Úřad tedy poskytuje informace, které má. Informací se míní to, co v okamžiku dotazu je anebo má 
být v úřadu k dispozici. Pokud úřad zjistí, že nemá informaci, kterou podle svých povinností 
stanovených zvláštními předpisy má mít, je povinen ji okamžitě doplnit a poskytnout" – citován 
v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30.1.2004, sp. zn. 5 Ca 80/2003-26 [dostupný na 
www.otevrete.cz]. Nebo též rozsudek NSS ze dne 7.5.2009, č.j. 1 As 29/2009–59 [dostupný na 
www.nssoud.cz]. 
Oproti této definici „které na úřadě leží“ srov. rozsudek NSS ze dne 21.8.2003, č.j. 5 A 159/2002-49, 
který za informace vztahující se k působnosti (byť ležící na úřadě) neshledal korespondenci ministra 
se senátorem [Sb.NSS č. 226/2004]. 
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3.4.1.2 Neexistující informace 

Je třeba poznamenat, že současná právní úprava o svobodném přístupu 
k informacím nebrání podání žádosti, jejímž předmětem je požadavek na 
poskytnutí informace, kterou povinný subjekt nemá k dispozici, resp. která se 
podle svého obsahu vztahuje k působnosti povinného subjektu, avšak povinný 
subjekt s ní z nějakého důvodu nedisponuje. Jako příklad lze uvést žádost 
o poskytnutí kopie korespondence, kterou vedl (mohl vést) povinný subjekt 
s jinými osobami v konkrétní věci. V této souvislosti je dále nutné rozlišit, kdy 
informace neexistuje v požadované podobě (viz dále) nebo kdy informace 
neexistuje skutečně (korespondence například neproběhla). Za této situace je dále 
zapotřebí se zabývat otázkou, zda povinný subjekt má ze zákona povinnost 
vzhledem ke své působnosti požadovanou informací disponovat (mít ji fyzicky na 
úřadě) nebo mu zákon takovou povinnost neukládá. V prvním jmenovaném 
případě bude adresát žádosti zřejmě povinen neexistující informaci doplnit, 
nicméně problematickým se může stát dodržení zákonných lhůt pro vyřízení 
žádosti. Ve druhém případě, kdy povinný subjekt nemá zákonnou povinnost 
požadovanou informací disponovat, to znamená, že se nevztahuje k jeho 
působnosti (ale ani k působnosti žádného jiného povinného subjektu), chybí 
v Informačním zákonu úprava dalšího procesního postupu. Právní teorie a soudní 
judikatura se v této věci neshoduje, jak odpovědět, přičemž lze vysledovat dva 
přístupy. První – formální přístup spočívá ve vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
(§ 15 InfZ) s tím, že se v daném případě komplikovaně nalézá zákonný důvod pro 
odmítnutí, neboť Informační zákon jej neupravuje (viz k tomu dále v kapitole 
3.4.4). Zároveň je nutné připomenout určitou nelogičnost tohoto postupu, neboť by 
bylo vydáváno rozhodnutí o fakticky neexistující informaci. Druhý – neformální 
postup směřuje k aplikaci ustanovení § 3 odst. 6 InfZ s tím, že prostým sdělením 
(bez náležitostí správního rozhodnutí) se cestou „doprovodné informace“ žadateli 
sdělí, že požadovaná informace neexistuje.  

Jsem přesvědčena, že de lege ferenda je nutné upřesnit a doplnit procesní 
ustanovení o vyřizování těchto žádostí a upravit postup v situaci, kdy požadovaná 
informace fyzicky neexistuje a zároveň není povinnému subjektu žádným 
zvláštním zákonem uloženo, aby tímto druhem informace disponoval. Přístup 
soudní judikatury není v tomto směru jednotný188. 

                                                 
188 Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23.4.2007, sp. zn. 31 Ca 137/2006-24, ze 

kterého plyne, že soud považuje za dostatečné informovat žadatele o neexistujících skutečnostech 
a listinách cestou § 14 odst. 3 písm. c) InfZ ve znění platném do 22.3.2006 a nevidí nutnost vydávat 
rozhodnutí (resp. nepřipouští vznik fikce podle § 15 odst. 4 InfZ). Zatímco Městský soud v Praze 
(v rozsudku ze dne 23.11.2006, sp. zn. 9 Ca 60/2004-44) konstatuje správnost postupu povinného 
subjektu v případě vydání rozhodnutí o neposkytnutí žádné (neexistující) informace. Krajský soud 
v Praze (v rozsudku ze dne 20.9.2005, sp. zn. 44 Ca 32/2005-26) v neexistenci informací spatřuje 
důvod pro odložení žádosti; citace z rozsudků dostupné na http://www.mvcr.cz/clanek/analyza-
zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-po-projednani-vladou-a-informace-k-priprave-novely-
tohoto-zakona.aspx. NSS v rozsudku ze dne 2.4.2008, č.j. 2 As 71/2007-56 [dostupný na 
www.nssoud.cz] „přiznal“ neformálnímu sdělení o neexistenci požadované informace povahu 
„materiálního“ rozhodnutí o odmítnutí žádosti (žádost byla podána za doby platnosti Informačního 
zákona před novelou v roce 2006). 
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3.4.1.3 Nová (podoba) informace 

Odlišnou situací ohledně existence informace je případ, pokud žadatel 
požaduje informace, kterými povinný subjekt disponuje, avšak ne v podobě, jakou 
si žadatel představuje. Je nutné předeslat, že na tomto místě nebude pojednáno 
o institutu „vytvoření nové informace“, který Informační zákon zohledňuje 
v ustanovení § 2 odst. 4 a který vylučuje informační povinnost (viz dále kapitola 
3.4.3.3). Jedná o případy, kdy žadatel požaduje určité soupisy existujících 
informací sestavené podle žadatelem stanovených kritérií. Pro konkrétní 
pochopení lze uvést žádost o poskytnutí informace o všech stavebním úřadem 
povolených reklamních zařízeních a stavbách za rok 2002 v rozsahu lokalita 
a doba povolení nebo informace o počtech podaných žádostí o vydání závazných 
posouzení o zařazení zdanitelného plnění do základní nebo snížené sazby DPH 
včetně počtu skutečně vydaných závazných posouzení za konkrétní časové 
období. V těchto případech argumentace spočívající v odkázání na neexistující 
zákonnou úpravu, která by ukládala takovéto seznamy, přehledy zpracovávat, je 
patrně neobhajitelná189.  

Na tomto místě je ale nutné připomenout určitou disproporci mezi českou 
a evropskou právní úpravou, neboť mám za to, že v případě transpozice došlo na 
straně českého zákonodárce k nepřesnosti. Pro názornost je nutné odcitovat obě 
ustanovení. V Informačním zákonu je stanoveno, že „pokud je požadovaná 
informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt 
nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto 
zákonem“ (§ 4 odst. 2). Zatímco čl. 5 odst. 1 Evropské směrnice stanoví, že 
„subjekty veřejného sektoru však nejsou povinny vytvářet nebo upravovat 
dokumenty, aby vyhověly žádosti, ani nejsou povinny poskytovat výtahy 
z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí překračující rámec 
jednoduché operace“. Mám za to, že Informační zákon nedůvodně190 stanoví 
povinnost poskytnout celý soubor informací, pokud by bylo nepřiměřenou zátěží 
požadovanou informaci z tohoto celku vyjmout. Výkladem ad absurdum proto lze 
dospět k názoru, že vede-li povinný subjekt centrální spisovou službu a v ní 

                                                 
189 Nicméně ani soudní judikatura v této otázce nebyla zcela jednoznačná, jak vyplývá 

z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30.1.2004, sp. zn. 5 Ca 80/2003-26, ve kterém je 
žalovanou stranou citován rozsudek téhož soudu ze dne 31.5.2002, sp. zn. 33 Ca 12/2002, v němž 
soud zaujal názor: „… že žadatel může požadovat informace o tom, zda konkrétní stavba povolena 
je či nikoli, ale nemůže požadovat vyhotovení seznamů povolených a nepovolených staveb, taková 
žádost jde nad rámec působnosti povinného subjektu“, zatímco v posuzované věci soud dospěl 
k opačnému závěru: „… že veškeré informace, které žalobce požaduje, má prvostupňový správní 
orgán k dispozici, byť nemá povinnost a ani tak nečiní, vést seznamy či registry povolených 
reklamních zařízení či staveb, tj. byť tyto informace "nejsou pohromadě".“, dostupné na 
www.otevrete.cz. 

190 Zdůvodnění této úpravy uvedené v důvodové zprávě k vládnímu návrhu novely InfZ v roce 
2006 nepokládám za dostatečné. „…. i z logiky věci lze vyvodit, že postup, podle kterého se 
poskytne místo požadované informace celek, v němž je informace obsažena, by měl povinný subjekt 
použít jen tehdy, pokud pro něj bude znamenat menší zátěž než požadované vynětí informace. 
Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodne celek neposkytnout, musí strpět zátěž, kterou pro něj 
znamená separace požadované informace.“. [online].  
URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=991&ct1=0 [cit. 2009-09-10]. 
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eviduje mimo jiné veškeré došlé dokumenty (to znamená včetně žádostí o vydání 
závazných posouzení ve smyslu zákona o DPH), musel by při respektování 
citovaného ustanovení poskytnout žadateli přehled veškerých došlých dokumentů 
za daný rok, neboť vynětí jen konkrétních žadatelem požadovaných informací 
v podobě počtu žádostí o vydání závazných posouzení by bylo „nepřiměřenou 
zátěží“. Další nedůslednost zákonodárce spatřuji ve způsobu transpozice slovního 
spojení „nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace“ a jeho 
nahrazení pojmem „nepřiměřená zátěž“. Při respektování evropské úpravy by 
„ruční“ procházení evidovaných žádostí o vydání závazného posouzení v celém 
souboru došlých dokumentů povinnému subjektu a z toho sestavení výsledného 
požadovaného počtu těchto žádostí zajisté představovalo překročení rámce 
jednoduché operace191. De lege ferenda by proto upřesnění úpravy v ustanovení 
§ 4 odst. 4 InfZ napomohlo v situacích, kdy bude nutné rozlišovat mezi novou 
informací z pohledu její existence v požadované podobě a vytvářením nových 
informací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 InfZ. 

3.4.1.4 Forma informace 

V předchozím textu bylo upozorněno na důsledky nikoliv zcela vhodné 
transpozice evropského práva do české právní úpravy novelou InfZ v roce 2006, 
kterou měl být zajištěn co nejširší přístup k informacím a nejen dokumentům. 
V případě vymezení pojmu „dokument“ je možné dospět k několika výkladům, 
přičemž jím lze chápat označení pro jakýkoli nosič, na kterém jsou zaznamenány 
určité informace, údaje, tvrzení či události. Z pohledu Informačního zákona pojem 
„dokument“ na rozdíl od Evropské směrnice vymezen nebyl a zejména do 
účinnosti uvedené novely Informačního zákona docházelo k zaměňování pojmů 
„informace“ a „dokument“. Dokument byl chápán jako nosič informací, zatímco 
informace byly posuzovány jako nehmotné údaje, zhmotněné v dokumentu. Proto 
směřovala-li žádost k poskytnutí informace v dokumentu obsažené, byl aplikován 
výklad, při kterém se dovozovalo, že žadatel nežádá kopii konkrétního dokumentu, 
ale pouze informace z nich. Naopak byla-li žádána kopie dokumentu (typicky kopie 
rozhodnutí nebo smlouvy), byl aplikován výklad, že dokument není ve smyslu 
Informačního zákona informací. Nepřípustnost této argumentace byla podpořena 
soudní judikaturou192 a v současné době lze konstatovat, že je-li žádána kopie 
                                                 

191 Po podání opravného prostředku lze připustit, že požadované informace by mohly být 
poskytnuty, neboť elektronicky vedená spisová služba může technicky umožnit provést jednoduchou 
operaci a požadované informace „filtrováním“ zjistit. Ačkoli to nesouvisí s tématem této práce, lze 
připomenout, že po novelizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (zákonem 
č. 190/2009 Sb.) je již povinným subjektům uloženo vést spisovou službu pouze v elektronické 
podobě (§ 63 odst. 3) při současném respektování Národního standardu pro elektronické systémy 
spisové služby, na jehož základě bude třídění dokumentů podle jejich obsahu (řazení do věcných 
skupin) povinné. 

192 Srov. rozsudek NSS ze dne 28.3.2006, č.j. 8 As 34/2005-76 [dostupný na www.nssoud.cz], 
ze kterého plyne: „Pokud žalobce požadoval kopii rozhodnutí jako celku, pak nevyloučil žádný z 
údajů v něm obsažených jako takový, který nepožaduje. Úvaha stěžovatele o tom, že žádost o kopii 
určitého rozhodnutí ze správního spisu není žádostí o informaci o skutečnostech v rozhodnutí 
obsažených, ale žádostí o nahlédnutí do spisu, není důvodná. Žalobce nepožadoval nahlédnutí do 
spisu, ale domáhal se informací obsažených v jediném konkrétním rozhodnutí, které ve své žádosti 
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dokumentu, má se za to, že jsou požadovány veškeré informace v něm obsažené, 
a není možné vyřízení takové žádosti nahradit výpisem z dokumentu193. Tento 
výklad ale není možné přijmout bezvýjimečně, neboť zároveň neplatí, že je-li 
požadován dokument, vzniká automatický nárok na všechny informace v něm 
obsažené. Dokument je „poskytnutelným“ pouze de facto a nikoli de iure194, to 
znamená pouze v případě, jsou-li všechny informace v něm obsažené v souladu 
s Informačním zákonem poskytnutelné a nevztahuje se na ně žádné ze zákonných 
omezení. Na tomto místě je rovněž nutné připomenout konkurenční ustanovení 
§ 38 SŘ (resp. § 23 starého SŘ) – viz blíže k tomu v kapitole 2.5.4.5. 

Přestože nejběžnější formou informace bude její zhmotnění na listinném 
nosiči (papírový dokument), předjímá Informační zákon, jak již bylo výše uvedeno, 
i její existenci v podobě záznamu na elektronickém nosiči (typicky CD). Informační 
zákon zároveň neopomíná informace vyjádřené zvukem, obrazem nebo 
audiovizuálním záznamem. Nakolik poslední tři jmenované formy informace jsou 
žadateli o informace ve skutečnosti využívány, nelze odhadnout. Jako příklad by 
bylo možné uvést žádost o poskytnutí zvukového záznamu z jednání vlády, 
fotografií při dokumentování autonehody nebo záznamy z kamerových systémů 
doplněných zvukem pořizovaných obecní policií. Odpověď na otázku, zda všechny 
výše jmenované formy informací jsou poskytnutelné, lze nalézt ve zvláštních 
předpisech195.  

V případě poskytování informací na žádost je stanovení formy informace 
v plné dispozici žadatele (§ 4 odst. 3 InfZ uvádí slovní spojení „poskytuje se ve 
formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informací“), přičemž mám 
za to, že tato úprava určitým způsobem znevýhodňuje povinný subjekt. Informační 
zákon podmínku dodržení formátu, ve kterém byla informace vytvořena, stanoví 
pouze pro informace poskytované zveřejněním (§ 4 odst. 2 InfZ). Stanoví-li si 
žadatel podmínku poskytnutí elektronického dokumentu v určitém formátu 
(míněno podle programu, ve kterém je dokument zobrazován), bude povinný 
subjekt zřejmě povinen žádosti vyhovět a elektronický dokument do požadované 

                                                                                                                                        
zcela přesně specifikoval. Taková žádost ostatně odpovídá situaci, kdy žadatel nemůže znát detailně 
obsah požadovaného rozhodnutí.“. Shodně rovněž tak rozsudek téhož soudu ze dne 25.8.2005, č.j. 
6 As 40/2004-62 v případě žádosti o kopie zápisů ze schůze rady města nebo ze dne 7.5.2008, č.j. 1 
As 17/2008-67 v případě žádosti o kopie nájemních smluv na reklamní zařízení. Před novelou InfZ 
v roce 2006 však tentýž soud dospěl v případě žádosti o kopii smlouvy k jinému závěru (viz rozsudek 
ze dne 9.12.2004, č.j. 7 A 118/2002-37: „… není tedy možné domáhat se vydání smlouvy jako 
takové (listiny, která daný právní úkon zachycuje), nýbrž jen informace o obsahu takové smlouvy.“). 

193 Srov. MATES, P. Svobodný přístup k informacím. Právní rádce, 2008, č. 6, s. 35. 
194 Srov. HORNÍK, J. K některým úskalím svobodného přístupu k informacím. Právní rozhledy, 

2004, č. 10, s. 373. 
195 V případě zvukových záznamů vlády pro jejich vyloučení svědčí neveřejnost jednání schůzí 

vlády (viz čl. V odst. 11 Jednacího řádu vlády, který ovšem není nadán zákonným charakterem), 
fotografie z konkrétní autonehody překvalifikované jako trestný čin (viz § 65a TŘ a § 11 odst. 6 InfZ), 
záznamy z kamerových systémů obecní policie (přímá zákonná ochrana dána není – k tomu 
podrobně FLEISSIG, P. - ONDRUŠ, R. Kamerové systémy v praxi obecní policie. Správní právo, 
2004, č. 5-6, s. 277-295 nebo MATOUŠOVÁ, M. – HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 189-190). 
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podoby upravit196. Informační zákon nicméně v tomto případě neupravuje způsob 
ochrany žadatele, neboť zákonné důvody pro podání stížnosti na postup při 
vyřizování žádosti o informace (§ 16a odst. 1 InfZ) se na popsanou situaci 
nevztahují. Je proto otázkou de lege ferenda, zda další důvod pro podání této 
stížnosti nestanovit „neposkytnutí informace v žadatelem požadovaném formátu“. 

3.4.2 Formy poskytování informací 

V přístupech k informacím lze rozlišit dva způsoby jejich poskytování 
z pohledu jeho formy, a to aktivní a pasivní. Informační zákon v tomto směru 
obsahuje úpravu uvedených forem (§ 4 odst. 1 InfZ), a to v případě aktivní formy 
cestou zveřejnění (zejména § 5 s upřesněním v § 4 odst. 2 InfZ) a v případě 
pasivní formy na žádost (§ 4 odst. 3 a dále procesní úpravou v § 13 InfZ). Ve 
zvláštních zákonech lze nalézt rovněž rozlišování forem poskytování informací, 
ovšem s tím, že upravují většinou pouze specifický způsob přístupu k informacím. 
Za další kritérium rozlišení jednotlivých forem poskytování informací lze považovat 
velikost okruhu adresátů informací, který je buď neurčitý, velikostně neomezený 
nebo určitý, s jedním cílovým adresátem. 

Ustanovení § 4 a 5 InfZ doznala významné změny po novelizaci v roce 
2006, neboť v zájmu transpozice Evropské směrnice a s ohledem na vývoj 
informačních technologií bylo nutné upravit oblast formátu a jazyka informací 
a dále zdůraznit význam elektronických komunikačních prostředků.  

3.4.2.1 Zveřejňování informací  

Aktivní formu poskytování informací rozlišuje Informační zákon na povinnou 
(§ 5 odst. 1, 2 a 4197, § 18) a dobrovolnou (§ 5 odst 7). Ústavním základem pro 
zakotvení aktivní publikace v Informačním zákonu je čl. 17 odst. 5 Listiny. Další 
důvody pro její úpravu lze nalézt v základních zásadách veřejné správy, a to 
zejména v zásadě hospodárnosti, neboť zveřejněním určitého okruhu základních 
informací o činnosti povinného subjektu dochází k omezení počtu žádostí 
o informaci a tím ke snížení administrativní náročnosti při vyřizování této agendy. 
Jedná se o okruh informací, o nichž zákonodárce předpokládal, že budou 
předmětem opakovaného zájmu široké veřejnosti. Zásada hospodárnosti se 
projevuje i v důrazu na zabezpečení přístupu k nim pomocí sítě nebo služby 
elektronických komunikací, to je dálkovým přístupem. 

Pro technickou formu zveřejňování těchto informací platí ustanovení 
§ 4 odst. 2 InfZ, který ukládá poskytovat tyto informace ve všech formátech 
                                                 

196 Jako příklad lze uvést žádost o poskytnutí dokumentu v elektronické podobě, který je 
prezentován na semináři pro veřejnost (powerpointová prezentace). Vzhledem k tomu, že žadatel 
předpokládá další komerční využití prezentace, nemůže být spokojen s poskytnutím dokumentu ve 
formátu „.pdf“ (neupravovatelný formát) a opakuje proto svoji žádost s přesnou specifikací formátu 
požadovaného dokumentu („.ppt“ upravovatelný formát). 

197 Jazykovým výkladem by bylo možné dospět k názoru, že mezi ustanovení upravující aktivní 
povinnou formu zveřejnění lze zařadit i ustanovení § 5 odst. 3 InfZ, které sice neužívá pojmu „je 
povinen zveřejnit“, ale pojmu „zveřejní“, nicméně stanoví lhůtu ke splnění tohoto úkonu.  
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a jazycích, ve kterých byly vytvořeny. V případě elektronicky přístupných informací 
zavazuje Informační zákon k tomu, aby publikace byla provedena zároveň „ve 
formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není 
omezováno“. Informační zákon citovanou podmínkou sleduje omezení případů, 
kdy by mohly být zveřejňovány informace ve formátech, které běžně používaný 
software pro prohlížení dokumentů nebude „umět“ zobrazit. 

3.4.2.1.1 Informace povinně zveřejňované 

Povinně zveřejňované informace třídí Informační zákon do tří skupin, 
přičemž jejich společným znakem je umožnění dálkového přístupu198 k nim199 
(neplatí pro fyzické osoby jako povinné subjekty podle § 2 odst. 2 InfZ). Zároveň 
Informační zákon umožňuje, aby určitý okruh povinných subjektů (zákonem 
nejmenovaných, ale lze předpokládat, že jím byly myšleny malé obce, které 
nebývají technicky vždy vybavené na vysoké úrovni), naplnil povinnost dálkového 
přístupu prostřednictvím portálu veřejné správy200 (§ 5 odst. 6 InfZ). 

3.4.2.1.1.1 Informace všeobecně přístupné 
První skupinou jsou především základní informace o povinném subjektu, 

jakými jsou důvod a způsob vzniku a organizační struktura. Dále informace 
o procesech a postupech, které je povinný subjekt při naplňování své působnosti 
povinen respektovat nebo o předpisech, podle kterých povinný subjekt postupuje 
(nejen v oblasti agendy vyřizování žádostí o informace, ale i v oblasti stížností, 
případně jiných podání, k jejichž vyřízení je povinný subjekt příslušný). Povinně 
zveřejňovanou informací je expressis verbis sazebník úhrad za poskytování 
informací a adresa elektronické podatelny. Tato skupina informací není 
poskytována pouze formou dálkového přístupu, jak by mohlo být patrné vzhledem 
k její šíři, nýbrž i na místě „všeobecně přístupném“. K naplnění této podmínky lze 
jako nejvhodnější způsob považovat zveřejnění na úřední desce201, neboť úprava 
daná správním řádem předpokládá „nepřetržitý přístup“, který lze co do rozsahu 
považovat za širší než „všeobecný přístup“. U této skupiny informací předpokládá 
Informační zákon i existenci práva jejich kopírování. 

                                                 
198 Ustanovení § 3 odst. 2 InfZ při vymezení pojmu „možnost dálkového přístupu“ odkazuje na 

ustanovení § 2 písm. h) a n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
199 Jejich výčet a podrobné rozčlenění je upraveno vyhláškou č. 422/2006 Sb., kterou se 

stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

200 Srov. ustanovení § 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy, který portál veřejné správy definuje jako „informační systém vytvořený a provozovaný se 
záměrem usnadnit veřejnosti dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy 
a komunikaci s ní“. Portál je dostupný z http://portal.gov.cz a jeho správcem je Ministerstvo vnitra. 

201 Srov. ustanovení § 26 odst. 1 SŘ, které stanoví: „Každý právní orgán zřizuje úřední desku, 
která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.“. Pokud by k publikaci údajů podle ustanovení § 5 
odst. 1 InfZ byla využívána úřední deska, může v praxi dojít, zejména s ohledem na objem povinně 
zveřejňovaných informací, ke „kuriózním“ situacím, neboť povinný subjekt může sídlit v budově 
prohlášené za kulturní památku a jakékoliv umístění úřední desky na obvodové zdi budovy je ze 
zákona vyloučeno. 
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3.4.2.1.1.2 Informace přístupné v úředních hodinách 
Druhá skupina povinně zveřejňovaných informací se vztahuje k vymezení 

určitých zdrojů informací, které souvisí s působností povinného subjektu. Jedná se 
o právní předpisy, které jsou vydávány v rámci působnosti povinného subjektu 
(§ 5 odst. 2 písm. a) InfZ) a lze předpokládat, že zákonodárce neměl na mysli 
pouze předpisy vydávané přímo povinným subjektem, ale i předpisy vyšší právní 
síly upravující jejich působnost. Druhým zdrojem informací jsou dokumenty, které 
mají koncepční, strategickou nebo programovou povahu (§ 5 odst. 2 písm. b) 
InfZ), přičemž zveřejněn musí být jejich seznam a zároveň musí být umožněno do 
nich nahlédnout, případně si z nich pořídit opisy, výpisy nebo kopii. Přestože 
Informační zákon omezuje tuto skupinu pouze na ty, které mohou být poskytnuty 
(tzn. není-li dán zákonný důvod pro jejich neposkytnutí), domnívám se, že právě 
ustanovení § 5 odst. 2 je jedním z těch, které není povinnými subjekty 
naplňováno202. Přestože v právním řádu není upraveno, co se pod pojmem „úřední 
hodiny“ rozumí, bylo zřejmě ratio legis odlišit přístup k těmto informacím od 
informací na místě všeobecně přístupném. Opodstatnění tento výklad však ztrácí 
ve spojení s povinností vyplývající z ustanovení § 5 odst. 4 InfZ (umožnění 
dálkového přístupu). 

3.4.2.1.1.3 Registry 
Novela InfZ v roce 2006 obsahově rozšířila aktivní publicitu u povinných 

subjektů, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky 
obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona203 každému 
přístupné tak, aby je zveřejňovaly v přehledné formě způsobem umožňujícím 
i dálkový přístup (§ 5 odst. 5 InfZ204). Zároveň tím dochází k prolomení povinnosti 
vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů205, která ukládá nesdružovat 
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.  

                                                 
202 Za dokumenty se strategickou povahou je možné považovat řadu materiálů určených 

k projednání vládě (jako příklad lze uvést materiál, na jehož základě je stanovena strategie snižování 
schodku státního rozpočtu). Informační zákon však zákonné důvody pro jeho neposkytnutí 
neupravuje, přestože zveřejnění takového typu materiálu minimálně před projednáním a schválením 
vládou by mohlo mít negativní důsledky (ad absurdum i v podobě „šíření poplašné zprávy“).  

203 Přehled veřejných registrů je přístupný například na 
http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=53, kde je uvedena: Databáze Úřadu průmyslového 
vlastnictví, Informační systém o veřejných zakázkách a veřejných dražbách, Katastr nemovitostí, 
Obchodní rejstřík, Registr ekonomických subjektů, rejstříky Ministerstva kultury, rejstříky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, rejstříky Ministerstva vnitra, Rejstřík trestů, Rejstřík úpadců. 
V literatuře k přehledu veřejných informačních registrů, evidencí, seznamů a rejstříků např.: MATES, 
P. - MATOUŠOVÁ, M. Evidence, informace, systémy: Právní úprava. Praha: Codex Bohemia, 1997, 
s. 57 an. O přístupu do registrů (před novelou InfZ) MATES, P. E-government v české veřejné 
správě. Právní rozhledy, 2005, č. 8, s. 283-286. 

204 Přestože Informační zákon předpokládá vydání prováděcího právního předpisu ke stanovení 
formy a datového formátu zpřístupňovaných a předávaných informací, lze pouze odkázat na 
vyhlášku č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního 
systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních 
systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné 
správy). Tato vyhláška byla však byla vydána k provedení ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a podle  
ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 365/2002 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů. 

205 Srov. ustanovení § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů. 
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3.4.2.1.1.4 Výroční zpráva 
S aktivní informační povinností souvisí rovněž povinnost zpracování 

a zveřejnění výroční zprávy v oblasti poskytování informací podle Informačního 
zákona povinným subjektem za uplynulý kalendářní rok (§ 18). Termín pro její 
zveřejnění se váže k datu 1. března roku následujícího s tím, že forma jejího 
zveřejnění je stanovena § 5 odst. 1 písm. g), odst. 4 a 5 InfZ. Obsahově byla 
výroční zpráva rozšířena rovněž novelou InfZ v roce 2006. Výroční zpráva 
poskytuje výčet informací souvisejících s počtem podaných žádostí, vydaných 
rozhodnutí o odmítnutí žádostí, podaných odvolání a stížností (včetně jejich 
důvodů a způsobu vyřízení), dále z oblasti soudních přezkumů opis podstatných 
částí každého rozsudku, z oblasti výhradních licencí jejich výčet a odůvodnění 
nezbytnosti jejich vydání. Zároveň výroční zpráva obsahuje přehled výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech vyplývajících z Informačního zákona, přičemž ustanovení 
§ 18 odst. 1 písm. c) InfZ ukládá jejich členění na náklady na zaměstnance 
povinného subjektu a na náklady za právní zastoupení, je-li právní spor veden 
subjektem odlišným od zaměstnance. 

Výroční zpráva je zveřejňována buď samostatně nebo jako součást výroční 
zprávy o činnosti povinného subjektu zpracovávané na základě zvláštního 
předpisu206.  

3.4.2.1.2 Informace dobrovolně zveřejňované 

V ustanovení § 5 odst. 7 InfZ expressis verbis umožňuje povinnému 
subjektu, aby zveřejňoval i další informace. Citované ustanovení pokládám 
částečně za nadbytečné, nicméně své opodstatnění nalézá v čl. 2 odst. 3 Ústavy, 
a je tak zákonným podkladem pro povinný subjekt v případě, bude-li považovat za 
vhodné zveřejňovat širší okruh informací, než mu Informační zákon, popřípadě jiný 
zvláštní zákon ukládá. Toto ustanovení je naplňováno především zveřejňováním 
právních předpisů způsobem umožňující dálkový přístup, které jsou ve fázi 
přípravy, zejména za účelem vedení veřejné diskuse (viz kapitola 1.2). V případě 
územních samosprávných celků je podle ustanovení § 5 odst. 7 InfZ postupováno 
u dokumentů, u nichž to neukládá ZoO ani ZoK207. Nicméně ani v případě státních 
orgánů ani územních samosprávných celků není rozsah dobrovolně 
zveřejňovaných informací shodný. 

3.4.2.1.3 Zveřejněná informace 

Přestože by toto pojednání patřilo do následující kapitoly o procesních 
aspektech vyřizování žádostí o informace, je na místě připomenout, že Informační 
zákon fakultativně (přestože nadpis § 6 obsahuje výraz „povinnost“) stanoví 

                                                 
206 Viz ustanovení § 18 odst. 2 InfZ, který zároveň stanoví přesný název výroční zprávy 

(„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“). 
207 K tomu podrobněji viz kapitoly 2.5.4.1 a 2.5.4.2. 
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v ustanovení § 6 odst. 1, aby povinný subjekt odkázal na již zveřejněnou informaci 
(ve smyslu všech výše uvedených kategorií aktivně zveřejňovaných informací). 
Zakotvení uvedené možnosti vyplývá rovněž ze zásady hospodárnosti při 
vyřizování žádostí o informace. Z vymezení pojmu „zveřejněná informace“ podle 
ustanovení § 3 odst. 5 InfZ vyplývá, že musí být splněna jednak formální 
podmínka v podobě jejího opakovatelného vyhledání a získání, jednak faktická 
podmínka v podobě její formy (existence v listinné podobě, na jiném nosiči dat 
a na úřední desce nebo její přístupnost prostřednictvím sítě nebo služby 
elektronických komunikací nebo její umístění v knihovně poskytující veřejné 
knihovnické a informační služby)208. K procesním aspektům dále v kapitole 4.1.3.1. 

3.4.3 Negativní vymezení informační povinnosti 

O vymezení informační povinnosti bylo pojednáno v kapitolách 3.3 a 2.5, ať 
již z pohledu povinných subjektů v případě pozitivního vymezení nebo z pohledu 
vztahu k jiným zvláštním předpisům v případě negativního vymezení. Opomenout 
nelze poslední z hmotněprávních aspektů přístupu k informacím, kdy Informační 
zákon vymezuje druhy informačních celků, které přestože svým způsobem 
informace obsahují, jsou jejich ztvárněním v určité fázi jejich „života“, působnost 
Informačního zákona se na ně nevztahuje. Negativní vymezení povinnosti 
poskytovat informace (informační povinnosti) podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ 
dopadá na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
Citované ustanovení bylo doplněno až novelou InfZ v roce 2006209. 

3.4.3.1 Dotazy na názory 

Přestože Informační zákon neobsahuje žádné vymezení pojmu „dotazy na 
názory“, lze pod tuto skupinu zařadit všechny žádosti „o informace“, se kterými se 
žadatelé obrací na povinný subjekt a vyžadují jeho stanovisko k určité otázce nebo 
dokumentu, poskytnutí právní rady v konkrétní věci nebo typicky o poskytnutí 
výkladového stanoviska k právním předpisům. V této souvislosti se považuje za 
vhodné odkázat na soudní judikaturu210 před účinností doplněného ustanovení 

                                                 
208 Splnění obou podmínek dovodil i NSS ve svém rozsudku ze dne 21.5.2009 č.j. 2 As 5/2008–

80 [dostupný na www.nssoud.cz], když stanovil: „Pouhé vystavení informace na úřední desce pro její 
kvalifikaci coby zveřejněné informace tedy samo o sobě nepostačuje; musel by být zároveň splněn 
požadavek, aby informace mohla být znovu vyhledána a získána, tj. např. tehdy, kdy je na úřední 
desku informace umístěna jen na přechodnou dobu, po jejímž uplynutí je sejmuta a nadále je pak 
přístupná cestou dálkového přístupu.“. V posuzovaném případě se jednalo o dočasně zveřejněné 
zprávy správce konkurzní podstaty na úřední desce soudu. 

209 Před novelou InfZ v roce 2006 bylo rozhodnuto, že výkladová pomůcka Ministerstva vnitra 
není informací ve smyslu Informačního zákona (srov. rozsudek NSS ze dne 12.2.2004, č.j. 2 As 
55/2003-37, [Sb.NSS č. 555/2005]. V daném případě se jednalo o „Příručku procedur a kritérií pro 
přiznání postavení uprchlíka podle Konvence z roku 1951 a Protokolu z roku 1967 o postavení 
uprchlíků“, která byla vydána Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 

210 Srov. rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 30.8.2005, č.j. 10 Ca 174/2005-20, ze 
kterého plyne, že: „Formální označení podání jako žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, není způsobilé vyvolat právní účinky, které tento zákon spojuje 
toliko s podáním o určitém, dle zákona relevantním, obsahu. Žadatel se může domáhat poskytnutí 
pouze těch informací, jež se vztahují k působnosti povinného subjektu; do působnosti Ministerstva 
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§ 2 odst. 4 InfZ. Nabízí se proto otázka, zda v případě poskytování právních 
stanovisek nepostupují zejména orgány moci výkonné (především ústřední orgány 
státní správy) v rozporu se základními zásadami právního státu. Jedná se 
o zásadu legální licence vyplývající z čl. 2 odst. 4 Ústavy, podle které státní moc 
slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a mezích a způsoby, 
které stanoví zákon. Obecně je možné dospět k závěru, že oprávnění státních 
orgánů poskytovat informace fyzickým a právnickým osobám, jejichž právo na 
informace je zaručeno Listinou, je dáno eo ipso oprávněním fyzických 
a právnických osob takové informace požadovat. Jedním z výkladů zásady legální 
licence by bylo možné dospět k názoru, že pokud není státní orgán k podávání 
právních stanovisek či vyjádření k právním otázkám ze zákona výslovně 
oprávněn, nelze taková stanoviska či vyjádření na vyžádání osob soukromého 
práva vůbec poskytovat. Pokud však Informační zákon expressis verbis stanoví, 
že povinnost poskytovat informace se nevztahuje na dotazy na názory, to 
znamená, že státní orgán není povinen tyto informace poskytovat, je otázkou, zda 
při respektování právě zásady legální licence je státní orgán zároveň oprávněn 
postupovat nad rámec zákona a informace tohoto druhu poskytovat. Informační 
zákon nestanoví zákaz jejich poskytování, pouze určuje svoji působnost ve smyslu 
vymezení informační povinnosti. Tuto otázku lze uzavřít konstatováním, že pokud 
by žádost o právní stanovisko nebyla podána postupem podle Informačního 
zákona, státní orgán by byl při respektování ústavně konformním způsobem 
vykládaných základních zásad právního státu, zřejmě přinejmenším, oprávněn 
právní stanoviska a vyjádření poskytnout211. 

3.4.3.2 Budoucí rozhodnutí 

Druhou skupinu zdrojů „informací“, na něž informační povinnost nedopadá, 
jsou „budoucí rozhodnutí“. Jazykovým výkladem by bylo možné dospět k závěru, 
že se jedná o všechny žádosti o informace, jejichž předmětem bude snaha zjistit, 
jak bude povinný subjekt v konkrétní věci postupovat či rozhodovat (nejedná se 
proto pouze o „standardní“ správní rozhodnutí). Při výkladu tohoto pojmu je rovněž 
nutné vycházet z principů kontroly činnosti veřejné správy, neboť kontrolu lze 
provádět mimo jiné pouze na základě úplných, ověřených, konečných informací. 
Pokud by totiž došlo k poskytnutí informace neúplné, neověřené a správním 
orgánem neautorizované v předepsané formě, byl by následný efekt kontroly zcela 
nulový a kontrola veřejnosti by postrádala smysl, neboť by byla prováděna na 
                                                                                                                                        
spravedlnosti přitom nepatří poskytovat obecně výklad právních norem či zaujímat odborná 
teoretická stanoviska k jejich aplikaci.“. [Sb.NSS č. 769/2006]. 

211 K tomu blíže viz LISSE, L. Povinnost orgánů státní správy poskytovat právní stanoviska. 
Právní rádce, 2006, č. 5, s. 37–40. Předesílám, že se ze závěry vyplývající z tohoto článku 
neztotožňuji, neboť autorem článku prakticky vyvozenou povinnost poskytovat právní stanoviska 
a výklady orgány výkonné moci považuji za výklad ad absurdum, který by ve svém důsledku 
znamenal například neopodstatněnost existence profesí daňových poradců, advokátů apod., neboť 
osoby soukromého práva by se s žádostí o stanovisko (radu, pomoc) obracely pouze na orgány 
výkonné moci, do jejichž působnosti však poskytování poradenství rozhodně nespadá. Stranou 
ponechávám úvahu nad odpovědností orgánů výkonné moci v případě vzniku škody, bylo-li by takto 
poskytnuté právní stanovisko nebo výklad následně zrušeno orgánem moci soudní.  
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základě „polotovaru“. Za „neinformaci“ byl Nejvyšším správním soudem označen 
například koncept protokolu o kontrole212. Tuto výluku je nutné odlišit od 
zákonného důvodu pro omezení přístupu k informacím zakotveného v ustanovení 
§ 11 odst. 1 písm. b) InfZ.  

3.4.3.3 Vytváření nových informací 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4.1.3, v případě vytváření nových informací 
se jedná o situace, kdy oprávněný subjekt požaduje informace, které se sice 
k působnosti povinného subjektu vztahují, ale v okamžiku podání žádosti jimi 
povinných subjekt nedisponuje v žádné podobě. O vytváření nových informací z již 
existujících informací se jedná pouze v případě, že je splněna podmínka 
nepřiměřené zátěže stanovená ustanovením § 4 odst. 3 InfZ. Sám pojem 
„nepřiměřená zátěž“ lze považovat za nekonkrétní, umožňující ve značném 
rozsahu využít institutu správního uvážení, a proto posuzování hranice mezi 
„vytvářením nové informace“ a „vytvářením soupisu již existujících informací 
v požadované podobě“ je v kompetenci přímo povinného subjektu213.  

Na nedostatečnost úpravy procesněprávních aspektů postupu v případě 
aplikace ustanovení § 2 odst. 4 InfZ je upozorněno v kapitole 4.2.1.2. 

3.4.4 Důvody pro odmítnutí žádosti o informaci 

3.4.4.1 Rozlišení důvodů pro odmítnutí žádosti o informaci 

Jak již bylo v kapitole 1.5 uvedeno, ústavní základ práva na informace 
pramení z čl. 17 Listiny a rovněž tak zmocnění k jeho omezení je nutné opírat 
především o ústavněprávní zakotvení dané jednak přímo odstavcem 4 citovaného 
článku, jednak čl. 4 odst. 4 Listiny stanovujícím zásadu minimalizace zásahů do 
ústavně zaručených práv. V této souvislosti rovněž nelze opomenout přímo 
v Ústavě zakotvenou zásadu legální licence, podle které je uplatňování státní moci 
limitováno pouze na případy, meze a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3). 
Právo na informace není právem izolovaným a promítá se jak do celé soustavy 
ostatních ústavně zaručených práv, jejichž nositeli jsou osoby soukromého práva, 
tak do soustavy ostatních zájmů, u nichž nositel nemusí být zřetelně určitelný, 
avšak zvláštními předpisy je jim přiznán určitý stupeň ochrany.  

Při snaze třídit chráněná práva, resp. zájmy je možné proto postupovat 
podle subjektů, jejichž právům (zájmům) je přiznávána ochrana. V případě 
subjektů soukromého práva se jedná především o ochranu práv osobnostních 
(čl. 10 Listiny), práv majetkových (čl. 11 Listiny), práv kombinovaných (ochrana 
duševního vlastnictví, důvěrnosti majetkových poměrů) a práv ostatních (ochrana 

                                                 
212 Srov. rozsudek NSS ze dne 21.5.2009, č.j. 5 As 68/2008–60 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
213 Argumentace povinného subjektu „vytvářením nových informací“ byla NSS zamítnuta 

v případě požadavku na strukturované přehledy vyřizovaných žádostí o informace za stanovené 
časové období (srov. rozsudek ze dne 28.11.2008, č.j. 4 As 57/2007-85 [dostupný na 
www.nssoud.cz]). 
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informací předaných třetí osobou). V případě neidentifikovatelných subjektů 
(souhrnně by za jejich nositele bylo možné označit stát a jeho orgány) jsou 
chráněny určité veřejné zájmy (ochrany utajovaných informací, vnitřní pokyny 
a personální předpisy povinných subjektů, nové informace vzniklé při přípravě 
rozhodnutí, informace poskytnuté mezinárodním subjektem, informace 
zveřejňované na základě zvláštních předpisů, informace získané při plnění úkolů 
zpravodajských služeb, informace získané při přípravě, průběhu a projednávání 
výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, informace o činnosti 
Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí). V případě této druhé skupiny orgán veřejné moci 
nevykonává při omezení přístupu k informacím své subjektivní právo, ale své 
objektivní právo, které se zároveň v obligatorních důvodech pro odmítnutí 
informací stává povinností. Orgány veřejné moci proto postupují secundum et intra 
legem. Do třetí skupiny subjektů, jejichž práva a zájmy jsou chráněny, spadají 
subjekty jak soukromého tak veřejného práva (ochrana svědčí trestnímu řízení, 
rozhodovací činnosti soudů a informacím získaným povinnými subjekty při činnosti 
podle zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost 
mlčenlivosti, pokud nesouvisí přímo s plněním jeho úkolu). Pro názornost rozlišení 
důvodů pro odmítnutí žádosti o informaci viz následující obrázek. 

 

 
 

Informační zákon upravuje důvody pro neposkytnutí informací v ustanovení 
§ 7 až 11, přičemž výkladovým ustanovením k jejich aplikaci je ustanovení § 12. 
Tyto důvody by bylo možné zároveň třídit na fakultativní a obligatorní s tím, že 
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v případě fakultativních důvodů, přestože je dán prostor pro správní uvážení214 
a při jejich aplikaci dochází k nejvýraznějšímu střetu rozsahu obecného práva na 
informace se zvláštními chráněnými zájmy, je povinný subjekt vždy nucen nalézt 
určitou míru rovnováhy tak, aby extensivním výkladem nedošlo k nepřiměřenému 
omezení přístupu k informacím (prosazení principu publicity veřejné správy). 

3.4.4.2 Ochrana subjektů soukromého práva 

Základ pro stanovení ochrany subjektů soukromého práva vyplývá zejména 
z ústavně zaručených práv a svobod. Optikou zjednodušeného výkladu by bylo 
možné konstatovat, že ve všech těchto případech by měl být dán obligatorní 
důvod pro nevydání informace, nicméně Informační zákon i při ochraně subjektů 
soukromého práva vymezuje určité hranice, které lze překročit. Zároveň však 
nelze opomenout určitou hierarchii práv a z toho vyplývající skutečnost, že právo 
na informace je právem politickým a pouze pokud existuje významný společenský 
zájem, může dominovat a převážit právo osobnostní (právo na ochranu soukromí, 
právo na zachování lidské důstojnosti). Ochrana v následujících bodech svědčí jak 
fyzickým tak právnickým osobám s tím, že například v případě ochrany osobních 
údajů je subjektem ochrany pouze fyzická osoba a nemůže se jí dovolávat osoba 
právnická215.  

3.4.4.2.1 Ochrana osobních údajů  

V případě ochrany osobních údajů dochází k významné kolizi dvou ústavně 
zaručených práv (čl. 10 a 17 Listiny) a při nalézání rovnováhy mezi nimi, je nutné 
posuzovat okolnosti každého případu zvlášť216. Informační zákon upravuje oblast 
této ochrany v ustanovení § 8a a § 8b a je zajímavé, že zakotvení těchto 
ustanovení v Informačním zákonu bylo dáno až jeho novelou v roce 2006217. Do té 
doby platná právní úprava vyloučila působnost Informačního zákona v oblasti 
poskytování osobních údajů a informací a podřídila ji zvláštnímu zákonu (zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále jen „ZoOÚ“) jako zákonu 
zvláštnímu ve vztahu k procesu poskytování informací. Právní teorie218 a následně 

                                                 
214 Připomíná se, že překročení mezí správního uvážení je důvodem v rámci soudního 

přezkumu pro zrušení rozhodnutí pro nezákonnost (srov. § 78 odst. 1 s.ř.s.). 
215 Srov. rozsudek NSS ze dne 13.10.2004, č.j. 6 A 83/2001-39 [Sb.NSS č. 651/2005]. Pro 

upřesnění se dodává, že ochrana osobních údajů je poskytována žijícím fyzickým osobám včetně 
počatému dítěti, pokud se narodí živé (nasciturus) (srov. MAŠTALKA, J. Osobní údaje, právo a my. 
Praha: C.H.BECK, 2008, s. 34). Ke zpracování osobních údajů zemřelých srov. MATOUŠOVÁ, M. – 
HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 190-193. 

216 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 2.2.1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97 [Sb.ÚS, sv. 10, č. 17, 
s. 113]. 

217 Návrh na doplnění ustanovení § 8a a 8b InfZ však nebyl součástí vládního návrhu novely, 
ale byl předložen až cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu.  
[online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=991&ct1=2. [cit. 2009-09-10] 

218 Srov. KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací: Svobodný přístup k informacím 
v právním řádu České republiky. Praha: Linde Praha, 2002, s. 62 nebo KORBEL, F. a kol.: Právo na 
informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 74-77. 
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i soudní judikatura219 dovodila, že ZoOÚ není v dostatečné míře komplexní právní 
úpravou procesu poskytování informací a nadále bylo procedurálně postupováno 
podle obecného Informačního zákona s tím, že v případě posuzování 
hmotněprávních vlastností požadovaných informací byl aplikován lex specialis 
(ZoOÚ), zejména jeho ustanovení § 4 písm. a) a b).  

Současná právní úprava v ustanovení § 8a InfZ již tomuto pojetí odpovídá, 
neboť stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje jsou poskytovány pouze v souladu 
s právními předpisy, které upravují jejich ochranu. Jak je zřejmé, Informační zákon 
neposkytuje ochranu pouze osobním údajům, ale i údajům, které lze nazvat 
souhrnně osobnostními. Zvláštními právními předpisy jsou zejména220 ZoOÚ221 
a jeho ustanovení § 5 a 10, a občanský zákoník222 a jeho ustanovení § 11 až 16. 
Ke kolizi ochrany osobních údajů se zásadou veřejnosti (například zasedání 
orgánů povinného subjektu) dochází v případě, je-li požadován zápis či záznam 
z veřejných zasedání povinných subjektů a jak sám Nejvyšší správní soud 
judikoval223, samotný fakt veřejnosti zasedání nevylučuje povinnou ochranu 
osobních údajů a osobnosti ve výstupech z těchto zasedání. 

Ochrana osobních údajů se provádí jejich anonymizací224 zejména 
v případech, je-li předmětem žádosti například konkrétní rozhodnutí obsahující 
osobní údaje o účastníkovi řízení. V této souvislosti je nutné připomenout, že 
osobními údaji se zde rozumí i údaje bezprostředně se dotýkající osobnosti 
a soukromí fyzické osoby. V zájmu dodržet odlišení hmotněprávní 
a procesněprávní části této práce ve stručnosti lze předešlé doplnit, že v případě 
                                                 

219 Ani názor soudní judikatury nebyl původně jednoznačný, neboť NSS (v rozsudku ze dne 
10.8.2004, č.j. 2 As 6/2004–49 [dostupný na www.nssoud.cz]) dospěl k názoru, že ZoOÚ je 
zvláštním zákonem podle ustanovení § 2 odst. 3 InfZ (ve znění do novely v roce 2006) a povinné 
subjekty nejsou oprávněny podle Informačního zákona osobní údaje poskytovat. 

220 Přestože na ně Informační zákon neodkazuje, jedná se dále například o předpisy speciálně 
upravující oblast ochrany osobních údajů (např. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích – v případě zpracování osobních údajů v prostředí telekomunikací, nebo zákon 
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti – v případě úpravy tzv. spamu).  

221 Ustanovení § 4 písm. a) ZoOÚ vymezuje osobní údaj jako jakoukoliv informaci týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů (za základní údaje k určení subjektu se považují zejména 
jméno, příjmení a rodné číslo). Za osobní údaje jsou dále považovány citlivé údaje (vypovídají 
o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 
organizacích, náboženství a filosofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu 
a sexuálním životě subjektu a dále je za citlivý údaj považován genetický údaj subjektu 
(a biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů). Osobní 
údaje jsou chráněny podmínkou souhlasu subjektu (s výjimkou zákonných licencí).  
Poskytovat citlivé údaje pouze na základě žádosti podle Informačního zákona je vyloučeno (srov. 
MATOUŠOVÁ, M. – HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 
2008, s. 121). 

222 Občanský zákoník podmiňuje poskytnutí písemností osobní povahy, podobizen, obrazových 
snímků a obrazových a uchovaných záznamů týkajících se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní 
povahy jejím souhlasem. To neplatí v případě tzv. zákonných licencí – pro tzv. úřední účel (například 
pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce) nebo zpravodajský účel (například pro televizní 
přenos). 

223 Srov. rozsudek NSS ze dne 25.8.2005, č.j. 6 As 40/2004-62 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
224 Ustanovení § 4 písm. c) ZoOÚ definuje „anonymní údaj“ jako údaj, který buď v původním 

tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnou k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 
K povinnosti anonymizovat srov. např. rozsudek NSS ze dne 28.3.2008, č.j. 3 As 13/2007-75 
[dostupný na www.nssoud.cz]. 
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vyloučení osobních údajů povinný subjekt vydává rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
s řádným odůvodněním, které je následně soudně přezkoumatelné. Odůvodnění 
obsahuje podle ustanovení § 12 InfZ doprovodnou informaci o důvodech vyloučení 
osobních údajů z poskytnutého (požadovaného) rozhodnutí. Z důvodu 
komplexnosti pojednání o zabezpečení ochrany osobních údajů se připomíná 
možnost její přímé domahatelnosti osobou, o jejíž osobní údaje se jedná225. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4.2.1.1.3, obsahuje Informační zákon 
v ustanovení § 5 odst. 5 zvláštní ustanovení vůči ZoOÚ a umožňuje v rámci 
vedení veřejných registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků shromažďovat 
a zveřejňovat osobní údaje v nich obsažené226. Od této situace je nutné odlišit 
nakládání s osobními údaji, které povinný subjekt v důsledku své činnosti 
„shromažďuje“, nikoli zpracovává. Pro ilustraci lze uvést nemožnost poskytnutí 
osobních údajů z petičních archů, které, přestože jimi povinný subjekt nakládá 
(z důvodu přijetí a vyřizování petice), není možné poskytnout, pokud nebyl dán 
souhlas petentů s jejich zveřejněním.  

Dalším prolomením ochrany osobních údajů je § 5 odst. 2 písm. f) ZoOÚ, 
který umožňuje poskytovat osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či 
zaměstnanci veřejné správy, pokud vypovídají o jeho veřejné anebo úřední 
činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařízení, a to bez jeho souhlasu. 
V aplikační praxi nepůsobí problém vymezení okruhu osob227, na něž toto 
ustanovení dopadá, avšak rozsah údajů, které lze pod jejich vypovídací 
schopnosti zařadit, již sporný je. Lze se setkat se zcela protichůdnými názory 
například v otázce poskytnutí telefonních čísel na uvedené osoby228, přičemž se 
přikláním k omezujícímu výkladu a tyto informace za údaje ve smyslu citovaného 
ustanovení nepokládám229. 

                                                 
225 Jedná se zejména o postup podle ustanovení § 113 a násl. občanského zákoníku, který 

svědčí nejen samotné fyzické osobně, ale i jejímu právnímu nástupci. Další nástroj přímé obrany 
vyplývá z ustanovení § 21 ZoOÚ, na jehož základě se „postižená“ osoba může obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. S ochranou osobních údajů je 
spojena i úprava správních deliktů (nejen přestupků) a trestněprávní odpovědnosti (§ 117 trestního 
zákona). 

226 Ani toto ustanovení není bezvýjimečné a dalšími zvláštními předpisy je rozsah osobních 
údajů limitován. Srov. například již citovaný § 60 odst. 3 ŽiZ. 

227 Opačný názor v podobě požadavku na výslovné zpřesnění definice subjektu údajů zastává 
J. Maštalka v MAŠTALKA, J. Osobní údaje, právo a my. Praha: C.H.BECK, 2008, s. 61. 

228 Vycházejíc z podkladů soustředěných při zpracování této práce mohu uvést, že zatímco 
gestor ochrany osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů) a „strážce“ práv občanů (Veřejný 
ochránce práv) telefonní seznamy svých zaměstnanců neposkytli s odkazem na ustanovení 
§ 5 odst. 2 písm. f) ZoOÚ a já s nimi souhlasím, duchovní otec zákona na internetových stránkách 
www.otevrete.cz jednoznačně prosazuje zveřejnitelnost těchto údajů (nebo též KUŽÍLEK, O. Dalších 
106 odpovědí na Vaše dotazy: Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím 
a otevřenosti veřejné správy. Praha: Otevřená společnost, 2007, s. 21-23). Podle mého názoru 
telefonní číslo na konkrétního zaměstnance nemá žádnou vypovídací hodnotu o pracovním či 
funkčním zařazení zaměstnance a ve svém důsledku poskytnutí telefonního seznamu všech 
zaměstnanců by bylo popřením minimálně zásady hospodárnosti činnosti úřadů a zároveň by ani 
neodpovídalo dikci samotného Informačního zákona, resp. vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se 
stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, ze které nevyplývá povinnost zveřejňovat kontaktní údaje na všechny zaměstnance. 

229 Přestože předmětem sporu nebylo poskytnutí mobilních telefonních čísel ve smyslu 
Informačního zákona, Nejvyšší správní soud judikoval, že číslo mobilního telefonu je osobním 
údajem (srov. rozsudek NSS ze dne 12.2.2009, č.j. 9 As 34/2008-68 [dostupný na www.nssoud.cz]: 
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Další omezení práva na ochranu osobních údajů je nutné spatřovat v úpravě 
ustanovení § 8b InfZ (vloženo rovněž novelou InfZ v roce 2006), kterým byl 
vymezen okruh osobních údajů o osobě, které se poskytují veřejné prostředky. 
Přestože Informační zákon ani jiný právní předpis pojem „veřejné prostředky“ 
nevymezuje, vychází soudní judikatura230 z ustanovení § 2 písm. g) a i) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, podle nichž (zkráceně citováno) veřejné 
prostředky zahrnují veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkového 
hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě (kterou se rozumí právnická osoba 
zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem). Zakotvení 
citovaného ustanovení do Informačního zákona je promítnutím principu publicity 
a transparentnosti v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Informační zákon 
zároveň negativně vymezuje, kdy pasivní publikační povinnost nebude aplikována 
(poskytování veřejných prostředků v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, 
hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření 
a státní pomoci při obnově území). Široké vymezení informací, které jsou 
zvláštním zákonem považovány za osobní údaje, zúžuje Informační zákon na 
tzv. základní, kterými rozumí jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu 
příjemce, výši, účel a podmínky poskytnutí veřejných prostředků 
(§ 8b odst. 3 InfZ). 

Při aplikaci ustanovení § 8a a § 8b InfZ nelze vyloučit kolize, z nichž některé 
je možné dokumentovat na následujícím příkladu. Pokud je žádána informace 
o výši platu (mzdy, odměny) konkrétního zaměstnance (obce), je tento údaj bez 
souhlasu zaměstnance neposkytnutelný231 a aplikovatelnost výjimky dané 
ustanovení § 8b InfZ je rovněž vyloučena, neboť, přestože je plat zaměstnance 
veřejné správy poskytován z veřejných prostředků, jedná se o jiný druh platby, než 
který lze dovodit především z ustanovení § 8b odst. 3 InfZ (účel a podmínky 
poskytnutých veřejných prostředků). Na druhou stranu informace o souhrnné výši 
platů všech zaměstnanců podle mého názoru poskytnout lze, neboť tento údaj 
nevypovídá žádné skutečnosti o konkrétní osobě. 

Vzhledem ke značně citlivé povaze ustanovení § 8b InfZ bych de lege 
ferenda doporučovala upřesnění tohoto ustanovení, aby dopadalo pouze na 
případy, které jsou ryze veřejného charakteru a byly vyloučeny případy ryze 

                                                                                                                                        
„Plná identita fyzické osoby v současných podmínkách technologicky vyspělé společnosti, tj. za 
vysokého stupně rozvoje elektronických a jiných médií, která jsou většině populace snadno 
dostupná, ve své podstatě neznamená nic jiného, než možnost tuto osobu určitým způsobem 
kontaktovat, aniž by bylo nutno znát místo jejího aktuálního pobytu. Proto se výklad pojmu „osobní 
údaj“ nemůže omezit striktně jen na znalost např. rodného čísla, adresy či pracoviště subjektu 
údajů.“. 

230 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III ÚS 671/02 ze dne 16.1.2003. [Sb.ÚS, sv. 29, č. 10, 
s. 69]. 

231 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 4 písm. e) ZoOÚ (srov. rozsudek 
NSS ze dne 10.8.2004, č.j. 2 As 6/2004-49 [dostupný na www.nssoud.cz]). Shodný názor zastává 
i J. Maštalka v MAŠTALKA, J. Osobní údaje, právo a my. Praha: C.H.BECK, 2008, s. 62, neboť 
označuje mzdové, resp. honorářové záležitosti za soukromoprávní vztahy a upřednostňuje tento 
jejich charakter. 
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soukromého charakteru (jako je například informace o výši platu konkrétního 
zaměstnance).  

3.4.4.2.2 Ochrana obchodního tajemství 

Dalším obligatorním důvodem pro neposkytnutí informací je obchodní 
tajemství (§ 9 InfZ), které bývá povinnými subjekty uváděno jako jedna 
z nejčastějších překážek v přístupu k informacím. Při aplikaci opět nelze vyloučit 
kolize, neboť vymezení informací jako obchodního tajemství je značně 
komplikované, a to tím spíše, jde-li o prokázání důvodnosti aplikace tohoto 
zákonného omezení. Právní základ ochrany práv souvisejících s obchodním 
tajemstvím je zakotven v ustanovení § 17 a násl. obchodního zákoníku232. 
Zařazení ochrany obchodního tajemství do skupiny majetkových práv vyplývá 
z jeho povahy, neboť se jedná o soubor práv souvisejících s podnikem, která jsou 
v plné dispozici provozovatele podniku. Plná dispozice je dána výlučností práva 
podnikatele s obchodním tajemstvím nakládat, stanovovat podmínky jeho užití 
včetně práva jej převést na někoho jiného. Obchodní tajemství může vzniknout 
i z vlastní podnikatelské činnosti orgánu veřejné moci233. 

Za účelem správné aplikace tohoto zákonného důvodu omezení přístupu 
k informacím je nutné, aby všechny jeho pojmové znaky byly splněny kumulativně 
a zároveň i objektivně existovaly (důvod stanovený ustanovením § 9 odst. 1 InfZ je 
vázán na existenci obchodního tajemství de iure, nikoli na pouhý názor zdroje 
informací234). Proto obchodní tajemství tvořené skutečnostmi obchodní, výrobní 
nebo technické povahy musí souviset s podnikem, musí mít skutečnou nebo 
alespoň potenciální materiální nebo nemateriální hodnotu, nesmí být v příslušných 
obchodních kruzích běžně dostupné, musí být podle vůle podnikatele utajeny 
a jejich utajení musí být podnikatelem odpovídajícím způsobem zajištěno. Je-li 
některá z podmínek nahrazena například smluvním ujednáním, kterým se celý 
obsah smlouvy považuje (označuje) za obchodní tajemství, je zřejmé, že takové 
ujednání k poskytnutí ochrany cestou obchodního tajemství nepostačuje (a je 
neplatné ve smyslu ustanovení § 39 občanského zákoníku v důsledku rozporu 
s Informačním zákonem). Zde lze připomenout, že interpretační volnost byla 
omezena novelou InfZ v roce 2006, na jejímž základě ustanovení § 9 odst. 1 
nepřipouští variantu „označení“ určité skutečnosti jako obchodní tajemství, ale 
strictu sensu stanoví, že informace „je“ (ve smyslu „musí být“) obchodním 

                                                 
232 V této souvislosti je nutné připomenout, že obchodní zákoník chrání obchodní tajemství 

stejnými prostředky jako v případě ochrany proti nekalé soutěži s tím, že právě tento aspekt bývá 
v řadě případů převažujícím při rozhodování povinného subjektu, zda požadované informace 
poskytnout a vystavit se například finančním sankcím ze strany smluvního partnera, nebo je 
neposkytnout a nést případně pouze náklady soudního řízení při neúspěchu ve sporu. 

233 Srov. KORBEL, F. In ŠTENGLOVÁ, I. – DRÁPAL, L. – PÚRY, F. – KORBEL, F. Obchodní 
tajemství: Praktická příručka. Praha: Linde Praha, 2005, s. 122. 

234 Srov. KORBEL, F. In ŠTENGLOVÁ, I. – DRÁPAL, L. – PÚRY, F. – KORBEL, F. Obchodní 
tajemství: Praktická příručka. Praha: Linde Praha, 2005, s. 125. 
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tajemstvím235. Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny před 
okamžikem podání žádosti o informaci a nelze připustit, aby například vůle 
podnikatele utajit a utajení odpovídajícím způsobem zajistit, byla naplňována 
dodatečně236. Při zkoumání splnění jednotlivých znaků obchodního tajemství 
a zejména při jejich výkladu je nepřípustný extensivní přístup. 

Zároveň nelze za obchodní tajemství označit skutečnosti, které na základě 
zvláštních zákonů podléhají buď informační povinnosti přímo podnikatele, nebo 
publikační povinnosti v souvislosti s vedením veřejných registrů (zejména 
obchodního rejstříku, ale i řady dalších). Již z tohoto důvodu je zřejmé, že obsah 
celé smlouvy v převážné většině případů nemůže být předmětem obchodního 
tajemství, přinejmenším proto, že označení smluvních stran vyplývá většinou 
z údajů veřejně dostupných, a proto je vždy nutné uplatnit princip selekce. 
K rozlišování mezi informacemi ve smlouvě obsaženými a smlouvou samotnou lze 
odkázat na kapitolu 3.4.1.4237. 

Zatímco v případě práva na ochranu osobních údajů, popřípadě jiných 
osobnostních práv, se jedná o „permanentní“ právo a ochrana je poskytována i po 
smrti, v případě ochrany obchodního tajemství může dojít k jeho zániku a poté 
i k odpadnutí důvodu omezení práva na přístup k informacím.  

Analogie v prolomení ochrany obchodního tajemství jako v případě ochrany 
osobních údajů je zakotvena v ustanovení § 9 odst. 2 InfZ, na jehož základě jsou 
vymezeny informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků jako informace 
nepodléhající ochraně obchodního tajemství. Dochází tím k naplnění kontrolní 
funkce práva na informace238. Z ochrany obchodního tajemství jsou dále ex lege 
vyňata ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle 
ustanovení § 14a odst. 6 InfZ. 

Charakter obchodního tajemství jako majetkového práva se projevuje 
i v navazujícím procesním ustanovení (§ 15 odst. 2 InfZ), ve kterém je jako 
obligatorní součást rozhodnutí o odmítnutí požadováno uvedení subjektu (třetí 
osoby), vykonávajícího majetková práva z obchodního tajemství. 

                                                 
235 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 27.3.2008, č.j. 7 As 24/2007-106 [dostupný na 

www.nssoud.cz]: „Pouhé označení informace podnikatelem za obchodní tajemství není dostačující, 
aby požadovaná informace nebyla poskytnuta, protože podnikatel není povinným subjektem ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona o informacích a není možné na něj přenášet oprávnění a povinnosti 
týkající se informační povinnosti podle citovaného zákona.“. Dále například rozsudek téhož soudu ze 
dne 16.5.2007, č.j. 3 Ads 33/2006-57.  

236 Srov. rozsudek NSS ze dne 9.12.2004, č.j. 7 A 118/2002-37 [Sb.NSS č. 654/2005] nebo 
článek MATES, P. Svobodný přístup k informacím. Právní rádce, 2008, č. 6, s. 37. 

237 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 7.5.2008, č.j. 1 As 17/2008–67, taktéž ze dne 31.7.2006, 
č.j. A 2/2003-73 [oba dostupné na www.nssoud.cz]. Shodně též HORNÍK, J. K některým úskalím 
svobodného přístupu k informacím. Právní rozhledy, 2004, č. 10, s. 377. 

238 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 10.10.2003, č.j. 5 A 119/2001-38 [dostupný na 
www.nssoud.cz], který nad rámec výjimky ustanovení § 9 odst. 2 InfZ vztahuje i případy, kdy jde 
o zprostředkované používání veřejných prostředků („… zájem veřejnosti na kontrole veřejné správy 
například proti možné diskriminaci, protekci, či dokonce korupci, vystupuje obecně ve věcech 
poskytování finančních výhod ze strany státních orgánů v intenzitě obdobné té, která byla důvodem 
zakotvení výjimky obsažené v § 9 odst. 2.“). 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

83 
 

3.4.4.2.3 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů 

Dalším ustanovením, které stanoví obligatorní výjimku z práva na informace, 
je ustanovení § 10 InfZ, přičemž předmětem jeho ochrany jsou informace 
o majetkových poměrech osoby. Teleologickým výkladem lze dospět k tomu, že 
chráněnými subjekty jsou jak fyzické, tak právnické osoby, které jsou ale zároveň 
expressis verbis v Informačním zákonu negativně vymezeny. Výkladem 
a contrario by mohl být přijat závěr, že povinné subjekty ochrany tímto 
ustanovením nepožívají. Mám za to, že takto učiněný závěr nemůže být 
bezvýjimečný, neboť neshledávám žádný důvod, na jehož základě by měla být ze 
strany povinného subjektu disponujícího požadovanými informacemi 
o majetkových poměrech přiznávána rozdílná míra ochrany určitým skupinám 
osob například daňových subjektů (rozlišení daňového subjektu – akciové 
společnosti a daňového subjektu – obce). Přestože Informační zákon vymezení 
pojmu „majetkové poměry“ neobsahuje, nabízí se při jeho vymezení 
per analogiam pojem „příjem“ například ze zákonu o daních z příjmů (§ 3 odst. 1 
a 2) nebo o státní sociální podpoře (§ 5 odst. 1). Zároveň je pojem „informace 
o majetkových poměrech“ nutno vykládat tak, že se musí jednat o údaj, který má 
dostatečnou vypovídací hodnotu o majetkových poměrech konkrétního 
subjektu239. 

Za zdroje informací o majetkových poměrech určuje Informační zákon 
taxativně zákony o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo 
sociálním zabezpečení, zatímco v poznámce pod čarou240 je uveden jejich výčet 
demonstrativně. Ze slovního spojení „získané na základě zákonů…“ lze výkladem 
dovodit, že se jedná o informace získané například v rámci daňového řízení nebo 
řízení o zdravotním pojištění. Opodstatnění tohoto omezení lze spatřovat mimo 
jiné v tom, že údaje o majetkových poměrech získává povinný subjekt při 
zajišťování jiného zájmu, než je zájem na veřejné kontrole, a proto důvěrnost 
majetkových poměrů jako zájem soukromý na pomyslné misce vah má převahu 
nad zájmem veřejným získat informace. Vzniká otázka, jak pohlížet na daňového 
dlužníka, který požádal o prominutí příslušenství daně a jež mu bylo prominuto. 
Stává se v tuto chvíli daňový dlužník příjemcem veřejných prostředků? Přestává 
tím požívat ochrany dané ustanovením § 10 InfZ a v případě žádosti o poskytnutí 
jeho základních osobních údajů bude postupováno podle § 8b InfZ? Odpovědi na 
položené otázky nejsou ustáleny241. Mám za to, že zájem na veřejné kontrole při 

                                                 
239 Proto údaje o platbě za úhrady zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

a poskytované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou smluvním zdravotnickým zařízení ze základního 
fondu (§ 5 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky nespadají pod výjimku stanovenou § 10 InfZ (srov. rozsudek NSS ze dne 16.5.2007 
čj. 3 Ads 33/2006–57 [dostupný na www.nssoud.cz]).  

240 K povaze (významu) poznámky pod čarou srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 
277/96 ze dne 22.10.1996 [Sb.ÚS, sv. 6, č. 109, s. 285] nebo sp. zn. II. ÚS 485/98 ze dne 
30.11.1999 [Sb.ÚS, sv. 16, č. 173, s. 259] 

241 Srov. rozsudek NSS ze dne 25.6.2008, č.j. 5 As 53/2007-85 [dostupný na www.nssoud.cz] 
(ze kterého vyplynulo, že osobní údaje o daňových dlužnících, kteří požívají stejnou ochranu jako 
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poskytování úlev by měl ustoupit zájmu soukromému v podobě ochrany soukromí 
daňového dlužníka a měla by být respektována jedna z vůdčích zásad daňového 
řízení spočívající v jeho důvěrnosti. 

3.4.4.2.4 Ochrana třetích osob  

Další obligatorní důvod pro neposkytnutí informací je uveden v ustanovení 
§ 11 odst. 2 písm. a) InfZ, které se váže k informacím předaným dobrovolně třetí 
osobou povinnému subjektu. Jejich poskytnutí je možné pouze v případě, že třetí 
osoba udělí souhlas k dalšímu předávání těchto informací nebo k jejich 
částečnému poskytnutí ve stanoveném rozsahu dle jejího uvážení. Informační 
zákon neřeší způsob získání souhlasu třetí osoby (nebyl-li dán zároveň 
v okamžiku předání předmětné informace) – k tomu blíže v kapitole 4.1.3.2.1. 
Dobrovolnost předání spočívá v absenci povinnosti „předat“ zakotvené zvláštním 
zákonem242 a povinnému subjektu jsou k dispozici z důvodu jeho působnosti, nikoli 
z důvodu jeho oprávnění si takovou informaci od třetí osoby vyžádat (například 
informace předané stěžovatelem, které povinný subjekt následně prošetřuje, 
informace obsažené v protokolu o kontrole, které byly následně povinným 
subjektem zpracovány, informace zapracované do smluvního dokumentu 
uzavřeného s povinným subjektem243, informace předané uchazečem o veřejnou 
zakázku). Druhým ex lege znakem tohoto okruhu informací je jejich vznik bez 
použití veřejných prostředků, který byl v Informačním zákonu zakotven až novelou 
v roce 2006. I v tomto případě se jedná o promítnutí principu transparentnosti jako 
jednoho ze základních principů uplatňování veřejné moci a o promítnutí 
požadavku Evropské směrnice. Proto se mezi aplikačně obtížné situace řadí 
žádosti o poskytnutí dokumentů, které zpracuje na základě objednávky povinného 
subjektu třetí osoba (jsou uhrazeny z rozpočtových prostředků povinného 
subjektu, tj. z veřejných prostředků) a již v záhlaví tohoto dokumentu je uvedeno 
třetí osobou, že dokument byl zpracován pouze pro výhradní potřebu povinného 
subjektu a jeho další šíření je možné pouze se souhlasem třetí osoby nebo 
povinného subjektu. Je otázkou, zda v nastíněném případě bude upřednostněna 
ochrana třetích osob (souhlas s poskytnutím dán nebyl), nebo zájem na veřejné 

                                                                                                                                        
daňové subjekty, získané v rámci daňového řízení podléhají ochraně důvěrnosti majetkových 
poměrů s tím, že majetek může být vyjádřen jak v kladných (aktiva), tak záporných (pasiva) číslech) 
versus názor aplikační praxe: ZEMAN, J. Nejvyšší správní soud mezi Scyllou § 8b a Charybdou § 10 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Právní rozhledy, 2009, č. 10, s. 368–371 (ve kterém je 
dovozeno, že prominutí příslušenství daně je poskytnutím veřejných prostředků ve smyslu 
ustanovení § 8b odst. 1 InfZ). K názoru aplikační praxe se zřejmě blíží i sám NSS, neboť právě 
otázku vztahu mezi ustanoveními § 8b a § 10 InfZ předložil k posouzení rozšířenému senátu (srov. 
usnesení NSS ze dne 12.3.2009, č.j. 5 As 64/2008-173 [dostupný na www.nssoud.cz]). K datu 
ukončení zpracování této práce nebyl Nejvyšším správním soudem právní názor vysloven. 

242 Soudní judikatura konstatovala, že zákonem ukládajícím povinnost předávat informace je 
zvláštní předpis nikoli Informační zákon. Srov. rozsudek NSS ze dne 26.4.2007, č.j. 6 As 15/2006-
113 [Sb.NSS č. 1271/2007].  

243 Srov. rozsudek NSS ze dne 31.7.2006, č.j. 2 A/2003-73 [dostupný na www.nssoud.cz], který 
se vyjádřil k aplikaci ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ na smluvní dokumenty: „Smlouva je 
dvoustranným právním aktem, a lze jen obtížně tvrdit, že její obsah se skládá pouze z informací 
poskytnutých jednou ze smluvních stran.“. 
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kontrole (byly veřejné prostředky vynaloženy efektivně při zpracování dokumentu), 
nebo nastoupí ochrana na základě autorských práv. Za této okolnosti mám za to, 
že je nutné postupovat v každém případě jednotlivě a posuzovat, který ze zájmů 
bude upřednostněn. Ve většině případů bude dokument (nebude-li mít charakter 
autorského díla) poskytnut, neboť zájem na veřejné kontrole převáží nad 
souhlasem třetí osoby, neboť úhradou z veřejných prostředků se dokument stává 
majetkem povinného subjektu. 

3.4.4.2.5 Ochrana duševního vlastnictví  

Dalším z obligatorních důvodů pro neposkytnutí informací jsou práva 
související s duševním vlastnictvím, přičemž novelou InfZ v roce 2006 došlo v této 
oblasti ke značnému zpřesnění. O prvním vymezení ochrany těchto práv již bylo 
pojednáno v kapitole 2.5.1, neboť ustanovením § 2 odst. 3 InfZ došlo k vynětí 
působnosti Informačního zákona na poskytování informací, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že průmyslové vlastnictví je pouze 
jednou z „podmnožin“ institutu duševního vlastnictví, které je obecně chápáno jako 
majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení, 
poskytuje Informační zákon expressis verbis ochranu i druhé „podmnožině“ 
v podobě práva autorského, a to ve dvou ustanoveních. Předně v ustanovení 
§ 11 odst. 2 písm. c) InfZ je zakotveno neposkytnutí informace, pokud by mělo 
dojít k porušení ochrany duševního vlastnictví třetích osob stanovené zvláštním 
zákonem, zejména autorským244. V opačném případě, bude-li informace souviset 
s předmětem duševního vlastnictví a povinný subjekt bude vykonávat práva 
umožňující mu s předmětem duševního vlastnictví nakládat, informaci poskytne, 
a to na základě zvláštního režimu stanoveného ustanovením § 14a InfZ (licenční 
a podlicenční smlouva). S citovaným ustanovením dále souvisí ustanovení 
§ 11 odst. 5 InfZ245, ve kterém je taxativně vymezena skupina subjektů, v jejichž 
držení je informace, která je předmětem práva autorského, resp. práva s právem 
autorským souvisejícím (právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu; 
právo zveřejnitele; právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením 
rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu apod.). Držiteli těchto 
informací jsou například provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání nebo 
Akademie věd České republiky. Z procesních ustanovení se k právu autorskému 
                                                 

244 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), který v ustanovení § 2 obsahuje jak pozitivní definici 
pojmu „autorské dílo“ (dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně 
podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam), tak jeho 
negativní definici (zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, 
myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický 
graf a podobný předmět sám o sobě). Pro srovnání Informačního a autorského zákona lze 
připomenout, že zatímco Informační zákon počítačový program za informaci nepovažuje, autorský 
zákon ho za autorské dílo považuje. Autorský zákon rovněž vymezuje výjimky z ochrany podle práva 
autorského ve veřejném zájmu (srov. § 3). 

245 Vládní návrh novely InfZ v roce 2006 textaci tohoto ustanovení původně obsahoval 
v ustanovení § 2 InfZ v souvislosti s vymezením působnosti Informačního zákona. [online]. URL: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=991. [cit. 2009-09-10]  



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

86 
 

dále váže ustanovení § 15 odst. 2 InfZ, neboť jako obligatorní součást rozhodnutí 
o odmítnutí požaduje uvedení subjektu (třetí osoby), vykonávajícího majetková 
práva z tohoto duševního vlastnictví.  

3.4.4.3 Ochrana „veřejných zájmů“ 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.4.4.1, ve druhé skupině důvodů pro 
neposkytnutí informací jsou uvedeny případy, kdy je buď chráněn určitý specifický 
zájem, jehož nositelem je zejména stát nebo se jedná o případy, kdy zájem na 
ochraně těchto informací svědčí určitému subjektu veřejného práva (povinnému 
subjektu). I u těchto důvodů lze rozlišovat obligatorní a fakultativní za podmínky, 
že při aplikaci fakultativních omezení se uplatňuje stejná zásada jako v případě 
první skupiny, jejichž předmětem ochrany byly subjekty soukromého práva. 

3.4.4.3.1 Ochrana utajovaných a quasiutajovaných informací  

Jedním z obligatorních důvodů pro omezení přístupu k informacím je jejich 
označení jako utajovaných ve smyslu zvláštních předpisů246. Vedle této formální 
podmínky musí být dále splněna expressis verbis podmínka spočívající v tom, že 
k informaci nemá žadatel přístup. Při posuzování charakteru utajované informace 
je nutné naplnit čtyři zákonné podmínky (analogie jako v případě obchodního 
tajemství), a to záznam na nějakém nosiči, označení za utajovanou v souladu se 
zákonem (mimo jiné vyznačení stupně utajení na nosiči informace), schopnost 
způsobit újmu zájmu České republiky (nebo nevýhodnost pro tento zájem) 
v případě jejího vyzrazení nebo zneužití a konečně její uvedení ve zvláštním 
katalogu (seznamu utajovaných informací). Tyto druhové rozdíly (differentia 
specifica) odlišují utajovanou informaci od informace obecné247. Stávající 
vymezení je oproti předchozí právní úpravě užší, neboť podmínka záznamu na 
nosiči a označení za utajovanou informaci nebyla dána, a proto povinným 
subjektům byl v praxi v důsledku nedokonalosti zvláštní úpravy umožněn relativně 
extensivní výklad při aplikaci ustanovení § 7 InfZ. Soudní judikatura se ve vztahu 
Informačnímu zákonu k právní úpravě ochrany utajovaných informací vyskytuje 
zřídka248, z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze upozornit na případ 

                                                 
246 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

(v době přijetí Informačního zákona se jednalo o zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností a o změně některých zákonů) a dále jeho prováděcí předpisy, zejména nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády 
č. 240/2008 Sb. Definice utajované informace je stanovena v ustanovení § 2 písm. a) citovaného 
zákona jako „informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu 
s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo 
může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139)“. 
Ustanovení § 139 ukládá Národnímu bezpečnostnímu úřadu povinnost zpracovávat návrh seznamu 
utajovaných informací a vládu zmocňuje k vydání seznamu formou nařízení. 

247 Srov. HAVRÁNEK, D. Ochrana utajovaných informací a riziko zpřesňování definic. Právní 
zpravodaj, 2006, č. 11, s. 10–12. 

248 Dokumentaci předložené Českou republikou Evropské komisi v rámci řízení „State Aid No 
CZ 46/2003 – Czech Republic“ („kauza IPB“) byla Městským soudem v Praze i NSS přiznána 
ochrana na základě § 7 InfZ (srov. rozsudek NSS ze dne 17.7.2008, č.j. 6 As 27/2007-116 [dostupný 
na www.nssoud.cz]). 
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Leander proti Švédsku249. Současná platná právní úprava by aplikační obtíže již 
vyvolávat neměla. Pro úplnost se dodává, že i v případě utajovaných informací 
může být ochrana dočasná, jako v případě ochrany obchodního tajemství 
(navazující procesní postup upravuje § 12 InfZ). 

Do této podskupiny by bylo možné pro svojí obsahovou podobnost zařadit 
i informace, které jsou chráněny ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) InfZ (tento 
důvod byl doplněn zákonem č. 38/2008 Sb. – kapitola 2.1). Jedná se 
o quasifakultativní důvod pro omezení přístupu k informacím, neboť povinnému 
subjektu je přiznáno právo omezit přístup k informacím, ale pouze v případě, že 
jejich původce nedal k poskytnutí souhlas. Ochranu citovaným ustanovením 
požívají informace, jejichž původcem není český subjekt (ale Organizace 
Severoatlantické smlouvy nebo Evropská unie). Formální podmínka pro vymezení 
tohoto okruhu informací je jejich označení „NATO UNCLASSIFIED“ nebo 
„LIMITE“, které vyplynulo z rozhodnutí jejich původce na základě posouzení jejich 
významu z hlediska zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany 
práv třetích osob. Česká republika respektuje tato označení dokumentů (která 
z nich zároveň ale nečiní utajované informace – viz výše) z důvodu plnění 
povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v NATO a EU250. 
Citované ustanovení bylo zároveň podrobeno kritice z důvodu jeho 
protiústavnosti251 a neexistence opory v závazných mezinárodních smlouvách. 

3.4.4.3.2 Vnitřní pokyny a personální předpisy 

Prvním důvodem fakultativní povahy pro omezení přístupu k informacím je 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ a týká se informací, které se vztahují 
„výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu“. 
Informační zákon vymezení pojmu „vnitřní pokyn“ ani „personální předpis“ 
neobsahuje a odpověď je nutné hledat především v oblasti právní teorie, přičemž 
nejbližší vymezený pojem jsou „vnitřní předpisy“. Teorie správního práva je 
považuje „za akty abstraktní povahy, které slouží k uspořádání poměrů uvnitř 
jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení veřejné správy a jejich 
vydání se opírá o právně zakotvený vztah podřízenosti k vydavateli aktu“252. Lze 

                                                 
249 V daném případě nebylo žadateli umožněno nahlédnout do tajného policejního registru 

a vyvrátit nepravdivé informace o jeho soukromém životě (střet základního lidského práva se 
zájmem na bezpečnosti) – srov. BERGER, V. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Praha: 
IFEC, 2003, s. 395–397. 

250 V případě NATO se jedná o zejména o Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické 
smlouvy o bezpečnosti informací (uveřejněna sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2000 
Sb.m.s.), v případě Evropské unie o rozhodnutí Rady Evropské unie 2001/264/EC, jímž se přijímají 
bezpečnostní směrnice Rady, rozhodnutí Komise Evropských společenství 2001/844/EC, jímž se 
přijímají bezpečnostní směrnice Komise a nařízení Rady č. 1958/3, kterým se provádí článek 24 
Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 

251 Srov. SVATOŠOVÁ, H. Připomínky k návrhu, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací. [online]. URL: http://www.iure.org/618281. [cit. 2009-09-01] 

252 Srov. HENDRYCH, D. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. 
Praha: C.H.BECK, 2003, s. 113, marg. 168. Dále též PRŮCHA, P. In SCHELLE, K. a kol. Základy 
veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita – právnická fakulta, 1993, s. 93-94 nebo 
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usoudit, že vymezení v Informačním zákonu (vnitřní pokyny a personální předpisy) 
je subsumovatelné pod vnitřní předpisy. K povaze vnitřních pokynů se 
jednoznačně vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 17.1.2008, 
č.j. 5 As 28/2007-89253. Pro vnitřní předpisy je charakteristickým znakem rovněž 
jejich regulativní funkce254. 

Pro rozlišení, zda požadovaná informace spadá do této skupiny, je 
podstatné, aby úprava obsažená ve „vnitřních instrukcích“ neměla dopad na třetí 
osoby vně povinného subjektu, resp. vně jeho organizační (případně 
decentralizované) struktury (například evakuační plán úřadu, pokyn o výdeji 
spotřebního materiálu apod.). Informační zákon předmětnou podmínku uvádí 
nepřímo ve slovním spojením „výlučně se vztahuje“. Je-li požadovaným 
dokumentem, jehož název není rozhodný255 (pokyn, směrnice, nařízení, řád 
apod.), uložena například povinnost zaměstnancům povinného subjektu 
postupovat vůči třetím osobám při splnění konkrétních podmínek určitým 
způsobem, nebude splněna expressis verbis podmínka výlučnosti a povinný 
subjekt požadovaný dokument poskytne256. Stejný postup bude platit v případě, 
bude-li obsahem interní normy úprava aplikačních postupů stran jednotlivých 
ustanovení určitého zvláštního zákona. Naznačený výklad257 osobně považuji za 

                                                                                                                                        
PRŮCHA, P. In MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl. Praha: Linde Praha, 1995, s. 338 
a 704. 

253 [Sb.NSS č. 1532/2008]. Pro jeho instruktivnost cituji větší část: „Vydávání instrukcí (interních 
pokynů, směrnic, apod.) nadřízeným orgánem je tak pouhou realizací oprávnění řídit činnost 
podřízených a jejich plnění je zachováváním právní povinnosti řídit se ve služební činnosti příkazy 
nadřízených. Tato oprávnění vyplývají z právní normy, jež stanoví vztah nadřízenosti a podřízenosti; 
interními instrukcemi se proto jen konkretizují úkoly a povinnosti podřízených složek a pracovníků 
(srov. např. § 11 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech). Předmětem 
vnitřního předpisu mohou být různé skutečnosti. Zpravidla se jedná o organizační řád, spisový řád, 
skartační řád, docházkový systém, popř. další předpisy týkající se organizace a chodu „uvnitř“ úřadu. 
Není na druhou stranu vyloučeno, aby interním předpisem byly upraveny i pracovní postupy 
a konkretizace úkolů, vyplývající z působnosti úřadu jako provedení předpisu úřadu vyššího; mohou 
v nich být stanoveny interní toky informací a konkrétní instrukce – v případě správce daně např. 
postupy při vkládání dat do automatizovaného daňového systému, způsoby ověřování 
důvěryhodnosti daňových subjektů, kriteria hodnocení kontrolní činnosti, způsoby výměny informací 
mezi státními orgány, zásady dohlídkové činnosti, apod. Vždy se však bude jednat o takové akty, 
které se dotýkají pouze pracovníků, kteří jimi jsou vázáni (akty řízení). Při naplnění uvedených 
skutečností lze za takové akty považovat nepochybně i interní „Pokyny“ Ministerstva financí, 
upravující pracovní postupy při správě daní.“. Za interní pokyny nebyly uznány dále akty 
metodického vedení při aplikaci zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů (srov. rozsudek NSS ze dne 30.4.2008, č.j. 4 As 20/2007-64 [dostupný 
na www.nssoud.cz]). 

254 Proto subsumovatelnost pod ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ nebyla přiznána například 
služebnímu hodnocení policisty nebo návštěvní knize v budově povinného subjektu (srov. rozsudek 
NSS ze dne 29.7.2009, č.j. 1 As 98/2008-148 [dostupný na www.nssoud.cz]). 

255 Srov. právě citovaný rozsudek NSS: „Za interní pokyn ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 106/1999 Sb. nelze stricto sensu považovat každý akt, který správní orgán takto označí. 
Rozhodný je vždy obsah konkrétního pokynu nebo jiného aktu.“  

256 K povaze metodického pokynu Ministerstva financí srov. rozsudek NSS ze dne 28.5.2005 
č.j. 2 Ans 1/2005–57 [dostupný na www.nssoud.cz]: „Není pochyb o tom, že uvedený vnitřní předpis 
ministerstva nemůže upravovat práva a povinnosti soukromých osob, nýbrž může toliko ukládat 
úkoly osobám podléhajícím řídící pravomoci toho, kdo vnitřní předpis vydává. Uvedený vnitřní 
předpis však není pro soukromé osoby, jichž se činnost finančních úřadů dotýká, tj. pro daňové 
subjekty, bez právního významu.“. 

257 Srov. např. KORBEL, F. a kol.: Právo na informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
129 nebo KUŽÍLEK, O. – ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací: Svobodný přístup k informacím 
v právním řádu České republiky. Praha: Linde Praha, 2002, s. 66. 
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„zrádný“ v tom smyslu, že ve svém důsledku by mohly být poskytovány metodické 
instrukce pro vyšetřování trestných činů, pokyny státních zástupců nebo 
metodické pokyny správců daně apod. Všechny výše jmenované interní normy 
byly vydány převážně za účelem sjednocení postupů a zvýšení efektivity daného 
povinného subjektu a znalost jejich obsahu třetími osobami by ve svém důsledku 
mohla způsobit újmu v oblasti bezpečnosti, celkové výše výběru daní apod.  

Většinou žádost o informaci směřuje k poskytnutí celé interní normy, nikoli 
jen informací v ní obsažených. Při respektování výkladu uvedeného v kapitole 
3.4.1.4. se lze zároveň teleologickým, jazykovým i systematickým výkladem 
přiklonit k tomu, že ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ dopadá nejen na 
informace vztahující se k interním normám povinného subjektu, ale i k interním 
normám samotným258.  

Závěrem lze uvést, že odmítnutí poskytnout interní normy je v souladu 
s Informačním zákonem v případě, pokud jsou dány důvody, které upřednostní 
veřejný zájem jiný nad veřejným zájmem o informace. 

3.4.4.3.3 Přípravné informace 

Dalším fakultativním důvodem pro omezení přístupu k informacím jsou nové 
informace, které vznikají při přípravě rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak 
(§ 11 odst. 1 písm. b) InfZ) s tím, že citovaným ustanovením je expressis verbis 
stanovena i doba, po kterou ochrana trvá (do ukončení přípravy vydáním 
rozhodnutí). Novou informaci je nutné odlišit od vytváření nové informace 
(§ 2 odst. 4 InfZ) a rovněž od vytváření nové formy informace z informací 
existujících (§ 4 odst. 4 InfZ), jak bylo upozorněno již v kapitole 3.4.1. Za nové 
informace je nutné považovat podklady pro rozhodnutí, koncepty apod., zatímco 
samostatné vstupy (např. protokol o kontrole), na jejichž základě bude rozhodnutí 
přijato, již novou informací nejsou259.  

Za určitou nedokonalost znění ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) InfZ lze 
považovat možnost extenzivního výkladu pojmu „rozhodnutí“. Osobně se přikláním 
v tomto případě k extensivnímu výkladu (rozhodnutím by tedy mělo být souhrnné 
označení ukončení určitého procesu, nejen například správního řízení, nýbrž 
i například legislativního procesu, který v určité fázi končí usnesením vlády 
o schválení návrhu zákona a o jeho postoupení předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky). 

                                                 
258 K tomu srov. rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 196/2004-41 ze dne 

12.4.2006, [Sb.NSS č. 928/2006], který se zabýval vlastními předpisy upravujícími působnost 
jednotlivých složek a pracovníků správního orgánu a nikoli jen informacemi vztahujícími se k těmto 
předpisům. 

259 Srov. rozsudek NSS ze dne 14.1.2004, č.j. 7 A 3/2002-46 [dostupný na www.nssoud.cz] („… 
za „právní názor“ (…) nelze považovat již existující oficiální výstup povinného subjektu (např. 
v podobě návrhu nebo rozhodnutí) …“. Předmětem žádosti v posuzovaném případě byla kopie 
žaloby podané Českým statistickým úřadem. 
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3.4.4.3.4 Informace zveřejněné na základě zvláštních přepisů 

Obligatorním důvodem pro neposkytnutí informací jsou dále případy, kdy 
povinný subjekt na základě zvláštního zákona je povinen pravidelně zveřejňovat 
určitý druh informací. Pokud je žádost o tyto informace podána před termínem 
pravidelného zveřejnění, je proto odmítnuta (§ 11 odst. 2 písm. b) InfZ). Citovaným 
ustanovením je toto omezení v přístupu k informacím vázáno na určitý časový 
okamžik, který pokud pomine, povinný subjekt může využít ustanovení 
§ 6 odst. 1 InfZ a odkázat žadatele na již zveřejněnou informaci, pokud bude 
informace v době podání žádosti splňovat definici „zveřejněné informace“ 
(§ 3 odst. 5 InfZ). 

Důvod pro stanovený postup vychází z principu rovného přístupu, že 
každému by ve stejný okamžik měly být k dispozici stejné informace. 
Demonstrativně Informační zákon v poznámce pod čarou odkazuje na zákony 
upravující činnost Českého statistického úřadu (například informace o zahraničním 
obchodu) a České národní banky (například informace o měnovém vývoji). Do 
stejné skupiny nebude patřit makroekonomická predikce zpracovávaná 
Ministerstvem financí, neboť její zpracování není uloženo na základě zvláštního 
zákona a k jejímu zveřejňování (v pravidelných intervalech) dochází na základě 
úkolů plynoucích z usnesení vlády260. Důvod zakotvený v ustanovení 
§ 11 odst. 2 písm. b) InfZ by v daném případě nebylo možné aplikovat a tento 
materiál by byl poskytnutelný ještě před jeho zveřejněním, například způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

3.4.4.3.5 Informace z činnosti zvláštních povinných subjektů 

Poslední specifickou skupinu obligatorních důvodů tvoří informace 
související s činností určitých povinných subjektů (§ 11 odst. 4 písm. c) až e) InfZ) 
a lze ji rozdělit na tři podskupiny. Do první podskupiny spadají informace o plnění 
úkolů zpravodajských služeb (Bezpečnostní informační služba, Úřad pro 
zahraniční styky a informace apod.), přičemž v případě žádosti o informaci 
netýkající se jejich plnění platí, že dojde k jejímu poskytnutí, nebudou-li uplatněny 
jiné zákonné důvody vyplývající z ostatních ustanovení (např. ochrana 
utajovaných informací). Druhou podskupinu tvoří informace o dílčí působnosti 
Nejvyššího kontrolního úřadu, a to o přípravě, průběhu a projednávání výsledků 
kontrol v jeho orgánech (Prezident, Viceprezident, Kolegium, senáty a Kárná 
komora) s tím, že zbývající část činnosti tohoto úřadu je zveřejnitelná (příkladem je 
plán kontrolní činnosti, který je zveřejňován na jeho internetových stránkách 
a zároveň i výsledky kontrolní činnosti, tzv. kontrolní závěry). Do třetí podskupiny 

                                                 
260 Stejně tak za zvláštní zákon ve smyslu tohoto ustanovení nebude možné považovat ZoO, 

neboť neukládá povinnost periodicky zveřejňovat například zápisy ze zasedání zastupitelstva 
(ustanovení § 95 odst. 2 ZoO) a skutečnost, že zápis je uložen k nahlédnutí, nelze ztotožňovat se 
zveřejněním ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) InfZ – viz rozsudek NSS ze dne 27.6.2007, 
č.j. 6 As 79/2006-58 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
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spadají informace o činnosti Ministerstva financí podle zvláštních zákonů 
upravujících boj proti tzv. praní špinavých peněz (zákon o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon 
o provádění mezinárodních sankcí) s tím, že jako v případě Nejvyššího 
kontrolního úřadu se jedná pouze o určitou specifickou část působnosti tohoto 
povinného subjektu a ve zbývajícím se informace poskytují. Na tomto místě se 
shoduji s názorem uvedeným v odborné literatuře261, že informace o počtu 
prošetřovaných podezřelých obchodů nebo o počtu podaných trestních oznámení 
jsou zveřejnitelné, neboť se jedná o obecné údaje o činnosti Ministerstva financí 
v dané oblasti, které jsou rovněž dostupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  

3.4.4.4 Ochrana soukromých subjektů a veřejných zájmů 

Pro poslední skupinu důvodů pro omezení informací je charakteristické, že 
se jedná o informace vzniklé v souvislosti se specifickou činností povinných 
subjektů. Poskytnutím těchto informací, vzniklých v rámci této činnosti, nebo za 
jejím účelem předaných, by byly porušeny zájmy na ochranu třetích osob nebo 
narušena vlastní činnost povinného subjektu. 

3.4.4.4.1 Informace získané v rámci kontrolní a dozorové činnosti 

V případě důvodu pro odmítnutí stanoveného v ustanovení § 11 odst. 3 InfZ 
se jedná o informace, u nichž musí být kumulativně splněny tři podmínky. První 
podmínka spočívá v ochraně pouze informací získané od třetích osob, nikoli 
informace vytvořené činností povinného subjektu a zřejmě rovněž nikoli informace 
předané jiným povinným subjektem (ten by měl samostatnou informační 
povinnost). Druhou podmínkou jsou okolnosti jejich získání, a to v rámci kontrolní, 
dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního 
právního předpisu, kterým se rozumí zejména zákon č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole (a na něho odkazující například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce apod.). Zda se „obdobnou“ 
činností rozumí například řízení o udělení sankcí zahajovaná z úřední povinnosti 
na základě „kontrolou“ zjištěného nežádoucího stavu, je zřejmě otázkou pro 
soudní judikaturu. Informace musí souviset s plněním úkolů v rámci těchto 
činností. Třetí podmínkou jsou specifikovány zvláštní právní předpisy pouze na ty, 
které obsahují ustanovení o povinnosti mlčenlivosti nebo upravují jiný postup 
chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Otázkou de lege lata je, zda právní 
řád obsahuje takový právní předpis, který by vedle stanovení povinnosti provádět 
určitý druh kontroly „opomenul“ zavázat pracovníky kontroly povinností 
mlčenlivosti. Citované ustanovení zároveň expressis verbis upřesňuje druh 
informací, které naopak poskytnuty budou. Právě tato věta působí značné 
aplikační potíže a ne zcela jednoznačně jsou poskytovány například protokoly o 
                                                 

261 Srov. KORBEL, F. a kol.: Právo na informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 145. 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

92 
 

kontrolách. Pro jejich poskytnutí svědčí právě splnění podmínky vytvoření 
povinným subjektem, nicméně budou-li obsahovat informace předané třetí (např. 
kontrolovanou) osobou, bude protokol poskytnut pouze v omezené podobě. 

Nelze vyloučit přístup, který nečiní rozdíl mezi důvodem uvedeným 
v ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a v ustanovení § 11 odst. 3 InfZ, neboť v obou 
případech se jedná o informace poskytnuté třetí osobou. Zásadní rozdíl tu je 
a spočívá ve vůli třetí osoby předat konkrétní informaci. Zatímco v prvním případě 
se jedná o dobrovolné poskytnutí informací, které zároveň není vázáno na žádné 
specifické řízení vedené povinným subjektem, ve druhém případě jsou informace 
poskytovány povinně, a to v rámci konkrétně vyjmenovaných činností povinného 
subjektu262. 

3.4.4.4.2 Informace o trestních řízeních a činnosti soudů 

Informační zákon dále obligatorně omezuje oblast informací v rámci 
trestního řízení. Vzhledem k tomu, že o této problematice bylo pojednáno již 
v kapitole 2.5.4.7, připomíná se pouze, že rozsah neposkytnutelných informací 
z trestního řízení je limitován zněním ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) a odst. 6 
InfZ. Odstavec 6 byl doplněn až novelou v roce 2008, a zamezil tak některým 
extensivním výkladům v zájmu dodržení nejvyšší míry publicity ve všech oblastech 
veřejné správy, a to i v rámci trestních řízení263264. Tím, že celý odstavec 4 
paragrafu 11 je ukončen ujištěním, že „ustanovení zvláštních zákonů 
o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena“, lze dovodit, 
že je stanovena specialita těchto ustanovení ve vztahu k Informačnímu zákonu 
a jestliže obsahují další omezující podmínky při poskytování informací, bude nutné 
je respektovat. Názorným příkladem je zvláštní právní úprava v oblasti soudnictví 
ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže), která prostor publicity 
značným způsobem zúžuje.  

V případě soudních řízení Informační zákon stanoví pouze dvě hranice pro 
poskytnutí informací (§ 11 odst. 4 písm. b) s tím, že neposkytnutelné jsou 
informace o rozhodovací činnosti soudů (jedná-li se o činnost jinou než 
rozhodovací, jsou poskytnutelné) a poskytnutelné jsou pravomocné rozsudky 
(neposkytnutelné jsou nepravomocné). Již samotné znění tohoto ustanovení 
vyvolává řadu otázek logické povahy, přičemž výklad lze částečně najít v odborné 

                                                 
262 K tomu srov. rozsudek NSS ze dne 26.4.2007, č.j. 6 As 15/2006–113 [dostupný na 

www.nssoud.cz]. 
263 Srov. KORBEL, F. a kol.: Právo na informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 137-

139. 
264 NSS ve svém rozsudku ze dne 14.9.2009, č.j. 6 As 18/2009-63 [dostupný na 

www.nssoud.cz] dovodil, že „Zákonná výluka se dále nevztahuje pouze na orgány činné v trestním 
řízení, ale i na jiné orgány, které disponují informacemi, jejichž zveřejnění by mohlo případně zmařit 
či ohrozit objasňování skutečností důležitých pro trestní řízení.“. NSS dále konstatoval, že „… 
informace související s trestním řízením spadají pod § 11 odst. 4 písm. a) zákona o svobodném 
přístupu k informacím a povinná osoba je odmítne poskytnout, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
žadatelem je obviněný v tomto trestním řízení či nikoliv.“. 
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literatuře a postupně i v soudní judikatuře, která zřejmě bude v nejbližší době 
dovršena názorem Ústavního soudu265. Samotný pojem „rozhodovací činnost 
soudů“ je nutné vykládat jako jádro procesu vedoucího k rozhodnutí soudu266. 
Proto nelze poskytnout informace o tom, jak soud hodlá rozhodnout ani informace 
s dodatečným vysvětlením, proč soud rozhodl určitým způsobem. Důvodem je 
požadavek, aby soudní proces probíhal objektivně a nestranně při posuzování 
každé věci267. Druhým aplikačním problémem je pozitivní výjimka v případě 
poskytování pravomocných rozsudků, neboť do novely InfZ v roce 2006 nebyla 
uvedena a soudní judikatura na nižších stupních k uvedené otázce nepřistupovala 
jednotně. Přestože ze znění Informačního zákona plyne, že se jedná pouze 
o pravomocné rozsudky, argumentum a maiori ad minus lze dospět k závěru, že 
se jedná i o pravomocná usnesení (i když veřejnost rozsudků nikoli usnesení je 
zakotvena přímo v čl. 96 odst. 2 Ústavy). Výslovné doplnění této výjimky do 
ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) InfZ, a tím stanovení povinnosti pravomocné 
rozsudky poskytovat, lze považovat za nadbytečné v případě rozsudků (usnesení), 
u nichž je zákonem uloženo jejich zveřejnění, ať již v jejich sbírkách nebo na 
úřední desce soudu268. Nicméně otázka ústavnosti citované části Informačního 
zákona je, jak bylo výše uvedeno, v současné době předmětem ústavní stížnosti, 
neboť se Nejvyšší správní soud269 postavil na stranu povinného subjektu, který 
neposkytl nepravomocné rozsudky. 

                                                 
265 Věc vedena pod sp. zn. I. ÚS 1885/09. V době uzavření této práce nebylo vydáno meritorní 

rozhodnutí. 
266 K definici pojmu „rozhodovací činnost soudů“ srov. Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze 

dne 21.12.1999, č.j. M-1827/1999. Zpřesňující definici lze dovodit z rozsudku Městského soudu 
v Praze sp. zn. 10 Ca 144/2005-37 ze dne 23.2.2007 [Sb.NSS č. 1270/2007], ve kterém Městský 
soud nesouhlasil s tím, že pod pojem „rozhodovací činnost soudu“ byla podřazena veškerá činnost 
soudu související s projednáním konkrétní právní věci od podání návrhu a jeho evidenci pod 
spisovou značku až po samotný výsledek rozhodovací činnosti, tj. rozhodnutí ve věci samé, resp. 
jeho písemné vyhotovení, které je pravomocné. Městský soud dále dovodil, že „rozhodovací činnost 
soudu“ je nutno ve smyslu Informačního zákona chápat jako „stanovená procesní pravidla vedení 
sporu a rozhodování soudu jsou jen do určité fáze nastavena tak, že omezují vstup veřejnosti 
do procesu v jeho průběhu, i vstup do vlastního rozhodování (porada senátu)“. 

267 Srov. rozsudek NSS ze dne 29.4.2009, č.j. 8 As 50/2008-75, v němž bylo zároveň odkázáno 
na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sunday Times proti Spojené království (1.) 
z roku 1979 (dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int), ve kterém se uvádí, že „spojení zachování 
autority a nestrannosti soudní moci neznamená pouze zachování veřejné autority ve schopnost 
justičního mechanismu rozhodovat o zákonných právech a závazcích a urovnat spory, ale zahrnuje 
též ochranu práv stran (sporu).“ Tento rozsudek byl dále citován v rozsudku téhož soudu ze dne 
21.5.2009, č.j. 2 As 5/2008–80 [oba dostupné na www.nssoud.cz]. 

268 Např. ustanovení § 22 s.ř.s. (Nejvyšší správní soud vydává Sbírku rozhodnutí pro publikaci 
vybraných rozhodnutí svých a krajských soudů), ustanovení § 93 odst. 5 téhož zákona (ve věcech 
voleb a místního referenda musí být usnesení vyvěšena na úřední desce). Nebo ustanovení § 59 
odst. 1 zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu (Ústavní soud vydává pro veřejnou potřebu 
Sbírku nálezů a usnesení Ústavního soudu, ve které jsou uveřejňovány všechny nálezy a z usnesení 
ta, která byla schválena pro publikaci). 

269 Srov. rozsudek NSS ze dne 29.4.2009, č.j. 8 As 50/2008-75 [dostupný na www.nssoud.cz], 
ve kterém ve vztahu k nepravomocným rozsudkům uvedl: „… pokud jsou předmětem zákonné výluky 
informace o rozhodovací činnosti soudů jako takové (s výjimkou pravomocných rozsudků), nelze 
poskytovat ani informace o této činnosti zakotvené v rozsudcích nepravomocných (argumentum a 
contrario, kterým se odhaluje smysl právní normy podle pravidel formální logiky). Tento závěr je 
logický nejen z toho důvodu, že tyto rozsudky mohou v některých případech doznat v důsledku jejich 
přezkumu podstatných změn, ale může zde existovat i výrazný zájem účastníků řízení na tom, aby 
nebyly zpřístupněny údaje týkající se dosud pravomocně neskončeného soudního řízení (je proto 
třeba sledovat i ochranu práv stran sporu).“. 
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V souvislosti s poskytováním pravomocných rozsudků je předmětem 
aplikačních potíží i otázka jejich anonymizace270. Přestože u rozhodnutí českých 
soudů není ojedinělá, nelze nepřipomenout přístup Evropského soudního dvora 
a Evropského soudu pro lidská práva, kterými jsou uváděna jména účastníků. 
V případě anonymizace ze strany povinných subjektů při poskytování 
pravomocných rozsudků (týká se analogicky například i kopií rozhodnutí, smluv 
apod.) lze ve stručnosti shrnout, že při zneviditelnění určitých údajů musí být 
respektovány zejména osobnostní a majetková práva třetích osob. 

I pro ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) InfZ platí věta in fine odstavce 4, 
a proto bude-li předmětem žádosti informace o rozhodovací činnosti soudů, 
postupuje se podle zvláštní právní úpravy zejména v oblasti nahlížení do spisů se 
všemi důsledky (omezeními) z toho plynoucími (srov. § 44 občanského soudního 
řádu, § 45 soudního řádu správního, § 65 trestního řádu) v podobě omezení 
okruhu oprávněných osob včetně prokazování právního (vážného) důvodu pro 
seznámení se soudním (trestním) spisem. Informační zákon touto větou expressis 
verbis upřednostňuje zvláštní úpravu, a dochází tak k modifikaci obecného práva 
na informace. 

Za doposud „nechráněný“ prostor považuji majetek státu a majetková práva 
státu, resp. jeho orgánů. Jako příklad lze uvést žádost o informaci týkající se 
Českou republikou vedeného arbitrážního řízení, jehož předmětem by v případě 
neúspěchu byly vysoké peněžité sankce, resp. právní argumentace použité 
Českou republikou v rámci obhajoby. V případě poskytnutí požadovaných 
informací by téměř jistě utrpěly zájmy státu, neboť informace by mohly být využity 
protistranou v rámci přípravy její obhajoby. Proto doporučuji v rámci ustanovení 
§ 11 odst. 4 doplnit nový bod, který by chránil arbitrážní řízení, jejichž účastníkem 
je Česká republika271. 

3.4.4.5 Podmínky omezení 

Přestože by ustanovení § 12 InfZ bylo zařaditelné spíše do následující 
procesní části, věcně souvisí s hmotněprávními důvody pro omezení přístupu 
k informacím. Citované ustanovení je při rozhodování o žádostech o informaci 
opomíjeno, neboť se povinné subjekty „soustředí“ na nalezení důvodu pro 
nevyhovění žádosti a nerespektují dva principy zde stanovené. Princip selekce 
spočívá v poskytnutí požadovaných informací po vyloučení těch, u nichž je dán 
zákonný důvod pro neposkytnutí (princip minimalizace) za podmínky, že je 

                                                 
270 K otázce anonymizace soudních rozhodnutí blíže DERKA, L. – KÜHN, Z. Je anonymizace 

publikovaných soudních rozhodnutí vskutku nutná? Jurisprudence, 2005, č. 1, s. 21–25. 
271 S potřebou ochrany (i majetkových) zájmů České republiky se ztotožnil Městský soud 

v Praze (sp. zn. 11 Ca 200/2007-57 ze dne 23.9.2008), když dovodil důvěrnost informací v případě 
řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství před Soudním dvorem Evropských 
společenství (v prejudiciální fázi před Evropskou komisí) [online]. URL: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/vyrocni_zpravy_o_poskytovani_informaci/vyro
cni_zprava_2008_o_posk_informaci.html [cit. 2009-10-31]. Citovaný rozsudek byl Nejvyšším 
správním soudem zrušen z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů (vyplývající již 
z rozhodnutí o rozkladu) – srov. rozsudek ze dne 28.1.2009, č.j. 1 As 110/2009. 
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současně dána povinnost uvádět doprovodné informace (§ 3 odst. 6 InfZ), které 
lze charakterizovat jako údaje o existenci informace, jejím původu, počtu, důvodu 
odepření, dobu trvání omezení, dobu případného znovupřezkoumání apod. Druhý 
princip vyplývá z čl. 4 odst. 4 Listiny a spočívá v minimalizaci zásahů do ústavně 
zaručeného práva čl. 17 odst. 4 Listiny. S principem minimalizace souvisí ve druhé 
větě ustanovení uvedené pravidlo o časové omezenosti důvodu odepření s tím, že 
připouští v odůvodněných případech ověření jeho trvání. Oba principy jsou v hojné 
míře připomínány v soudní judikatuře272. 

3.4.4.6 Povinnost mlčenlivosti 

Pojednání o důvodech omezení práva na informace by nebylo úplné, kdyby 
nebyla uvedena úprava v ustanovení § 19 InfZ, obsahující „prolomení“ institutu 
mlčenlivosti uloženého zvláštními zákony273, resp. nepřímou novelu všech 
ustanovení o mlčenlivosti zaměstnanců povinných subjektů ve zvláštních 
zákonech. Povinnost mlčenlivosti Informační zákon uvádí již v ustanovení 
§ 11 odst. 3. Ze znění ustanovení § 19 InfZ vyplývá, že pokud bude umožněn 
přístup k informacím nebo budou poskytovány informace za podmínek 
a způsobem stanoveným Informačním zákonem, nebude se jednat o porušení 
povinnosti zachovávat mlčenlivost uloženou zvláštními zákony. V případě, že by 
Informační zákon toto ustanovení neobsahoval, bylo by možné dospět k názoru, 
že valnou většinu informací by nebylo možné poskytnout, neboť vzniká v rámci 
veřejné správy, jejíž výkon je upraven zvláštními předpisy, které obsahují vlastní 
ustanovení zakazující konkrétním osobám sdělovat informace, se kterými přišly do 
styku právě v souvislosti s výkonem veřejné správy. Obecný princip diskrétnosti 
veřejné správy nebo spíše neveřejnosti správního řízení tím však narušen není, 
jak by se na první pohled mohlo jevit, neboť procesy, které předchází výstupům 
veřejné správy, zůstávají i nadále „utajeny“, neboť se na ně vztahují jiné důvody 
stanovené v Informačnímu zákonu. Při výkladu pojmu mlčenlivosti se lze setkat 
s různými názory, odvykle se vymezuje jako „povinnost nesdělovat ve styku 
s jinými osobami informace, resp. údaje, s nimiž osoba, jíž tato povinnost stíhá, 
disponuje. Jejím posláním je chránit veřejné a soukromé zájmy, popř. oba 
současně“274.  

                                                 
272 Srov. rozsudek NSS ze dne 11.8.2009, č.j. 1 As 51/2009-106 [dostupný na www.nssoud.cz]: 

„Zároveň musí být respektováno ustanovení § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím, z 
něhož vyplývá, že případný důvod pro odepření poskytnutí pouze některých údajů nemůže být 
důvodem k odepření poskytnutí kopie celého dokumentu, ale toliko důvodem k vyloučení právě těch 
údajů, na něž se zákonná výjimka z poskytování informací vztahuje.“. Rovněž tak právní věta 
z rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 144/2005-37 ze dne 23.2.2007 („Vždy je nutno 
jednoznačně zjistit nezbytnost a konkrétní důvod vedoucí k omezení práva na takovouto informaci 
a posoudit, zda by omezením tohoto práva nedošlo k nepřiměřenému ohrožení zájmů chráněných 
jinými předpisy či zásahu do práv jiných osob. V tomto smyslu zavazuje povinné subjekty § 12…“).  

273 Přestože se jedná o desítky zákonů, pokus o jejich výčet byl učiněn již v době první podoby 
návrhu Informačního zákona, neboť novelizace těchto předpisů byla přímo součástí textu zákona. 
[online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&T=377. [cit. 2009-09-10]. 

274 Viz MATES, P. Nahlížení do spisů ve správním řízení. Právní rádce, 2003, č. 6, s. 39. Nebo 
též užší vymezení: „povinnost fyzické osoby zachovávat při soukromém i úředním styku taková 
pravidla jednání, která zaručí ochranu konkrétních informací a údajů o občanech, jimiž taková fyzická 
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Další podstatnou skutečností, kterou je nutné si v souvislosti s ustanovením 
§ 19 InfZ uvědomit, je subjekt informační povinnosti. Povinným subjektem je 
orgán, instituce, korporace jako taková, nikoli (s výjimkou povinných subjektů 
s částečnou informační povinností podle § 2 odst. 2 InfZ) jednotliví zaměstnanci 
povinného subjektu. Adresátem povinnosti mlčenlivosti zakotvené ve zvláštních 
předpisech je právě zaměstnanec povinného subjektu nikoli povinný subjekt jako 
takový275. Z principu zakotveného v ustanovení § 19 InfZ dále vyplývá podstatný 
výkladový důsledek. Pouze a jenom při poskytování informací podle Informačního 
zákona nedochází k porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, při všech 
ostatních činnostech zůstává tato povinnost neprolomena a trvá stále. Zároveň 
neopomenutelnou a podstatnou náležitostí tohoto ustanovení jsou slova 
„za podmínek…. stanoveným tímto zákonem“, z nichž vyplývá, že povinnost 
zachovávat mlčenlivost není prolomena absolutně, ale požadovaná informace 
nebude poskytnuta ne z důvodu povinnosti zachovávat mlčenlivost, ale právě 
z důvodu „podmínek“, tj. zákonných omezení stanovených v ustanoveních § 7 - 11 
InfZ. Za rozhodující důvody v souvislosti s povinností mlčenlivosti je nutné 
bezpochyby považovat zájem na ochraně osobnosti, soukromí, majetkových 
poměrů. Pokud zvláštní zákon upravuje povinnost mlčenlivosti vůči zcela 
konkrétnímu souboru informací na základě určitého důvodu, nebudou informace 
poskytnuty právě s odvoláním na tento zákonný důvod. Pokud však zvláštní zákon 
povinnost zachovávat mlčenlivost stanovuje pouze v obecné rovině a není-li dán 
žádný z důvodů uvedených Informačním zákonem, nebude možné se povinnosti 
mlčenlivosti při vyřizování žádosti o informaci podle Informačního zákona dovolat, 
neboť jako zákonný důvod pro neposkytnutí informací neobsahuje „povinnost 
zachovávat mlčenlivost“.  

Na začátku připomenuté ustanovení § 11 odst. 3 InfZ zároveň limituje 
rozsah „prolomení“ povinnosti mlčenlivosti vůči informacím získaným na základě 
zvláštních zákonů „v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné 
činnosti“, a to pouze na ty, které vznikly plněním úkolů povinného subjektu při 
výkonu těchto činností. Jinými slovy, pokud by povinný subjekt v rámci například 
kontrolní činnosti přišel do styku i s jinými informacemi, nesmí je poskytnout jak na 
základě ustanovení § 11 odst. 3 InfZ, pokud by řešil žádost o informaci v režimu 
InfZ, tak na základě povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud by byl dotázán 
v jiném režimu. 

Jednou z nejčastějších povinností zachovávat mlčenlivost je její uplatňování 
vůči daňovému řízení. Lze uvést, že se jedná o základní zásadu tohoto řízení, 
avšak odmítnutí informací s odvoláním na ustanovení § 24 zákona 
                                                                                                                                        
osoba disponuje“ – srov. BREJCHA, A. Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v českém 
právním řádu. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 99. 

275 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 100-103/2001 ze dne 30.4.2002: 
„V uvedených právních předpisech [pozn.: zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole nebo zákon 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči] zakotvená povinnost mlčenlivosti se týká totiž pouze kontrolních 
pracovníků, ale nikoli správního orgánu, který má podle zákona č. 106/1999 Sb. povinnost podat 
informaci.“. Srov. KORBEL, F. In ŠTENGLOVÁ, I. – DRÁPAL, L. – PÚRY, F. – KORBEL, F. 
Obchodní tajemství: Praktická příručka. Praha: Linde Praha, 2005, s. 143. 
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č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Informační zákon nepřipouští. Proto 
vždy při posuzování žádostí o informace z oblasti daňového řízení je nutné zvážit, 
zda poskytnutím informace nedojde právě k porušení chráněných zájmů na 
ochranu osobnosti, soukromí, důstojnosti, majetkových poměrů apod.276  

                                                 
276 Na zcela jiný aspekt ustanovení § 19 InfZ ve vztahu k zákonu č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, zejména jeho ustanovení § 23 o nahlížení do daňového spisu, upozorňuje KINDL, 
M. Nahlížení do pomůcek (a dalších zapovězených částí daňového spisu). Právní fórum, 2005, č. 1, 
s. 1. a označuje ustanovení § 19 InfZ jako „vypuštění džina z lahve či lampy“. Aplikací § 19 InfZ autor 
článku dovodil možnost daňového subjektu nahlédnout do daňového spisu, který mimo jiné obsahuje 
i pomůcky, na jejichž základě byla stanovena daňová povinnost. „Chybnost“ tohoto závěru dokládá 
rozsudek NSS ze dne 11.6.2009, č.j. 9 As 15/2009-79 [dostupný na www.nssoud.cz], který mimo jiné 
kritizuje „obcházení“ zvláštních předpisů právě prostřednictvím obecného Informačního zákona.  
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4 PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY PRÁVA NA 
INFORMACE 

Informační zákon obsahuje vlastní procesní úpravu vyřizování žádostí 
o informace zejména v prvoinstančním řízení. Řízení vedené povinnými subjekty 
je do určité míry specifické, neboť vykazuje řadu odchylek od obecné úpravy dané 
správním řádem. Zvláštním ustanovením, odkazujícím na aplikaci správního řádu, 
je kogentní ustanovení § 20 odst. 4 InfZ, které taxativně vymezuje případy, u nichž 
se použijí ustanovení správního řádu. Jedná se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
(část druhá, hlava VI, díl 6 SŘ), o odvolací řízení (část druhá, hlava VIII 
a § 152 SŘ) a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt (část druhá, hlava IV SŘ), 
doručování (část druhá, hlava II, díl 4 SŘ) a náklady řízení (§ 79 SŘ). Právě 
u posledně uvedeného řízení o stížnosti patrně nedopatřením zákonodárce došlo 
ke spojení vlastního stížnostního řízení s další oblastí upravovanou správním 
řádem (a to zejména v oblasti počítání lhůt a doručování). V rámci postupu při 
vyřizování žádostí o informace se správní řád použije v části týkající se základních 
zásad činnosti správních orgánů (část první, hlava II SŘ), ochrany před nečinností 
(§ 80 SŘ) a jmenovitě v případě ustanovení § 178 SŘ. Z ustanovení § 20 odst. 4 
InfZ in fine plyne, že v ostatním se správní řád nepoužije. Při aplikaci Informačního 
zákona mohou vznikat otázky, jak postupovat v případě, kdy by objektivní 
skutečnosti vedly k zahájení přezkumného řízení nebo k obnově řízení, přičemž 
tyto části SŘ jsou expressis verbis Informačním zákonem vyloučeny. V ustanovení 
§ 20 odst. 5 InfZ je stanoveno zvláštní pravidlo pro určení nadřízeného orgánu 
v rámci odvolacího řízení. 

Z historického pohledu lze k vlastnímu řízení podle Informačního zákona 
uvést, že na základě jeho novely v roce 2006 došlo k určitému přiblížení se 
k obecné úpravě dané správním řádem, avšak i za platné úpravy především první 
část řízení správnímu řádu nepodléhá, což lze vysvětlit zájmem na určité 
neformálnosti a rychlosti řízení. Za pozitivní v citované novele Informačního 
zákona lze označit zrušení institutu tzv. fikce negativního rozhodnutí a zesílení 
ochrany proti nečinnosti povinného subjektu, za částečně negativní lze považovat 
zavedení nového institutu stížnosti.  

4.1 Řízení o žádosti o informaci v první instanci 

4.1.1 Podání žádosti o informaci 

První odlišností od obecné úpravy dané správním řádem je forma podání 
žádosti. Informační zákon předpokládá dvojí formu (ústní a písemnou, včetně 
elektronické), a to v zájmu urychlení procesu vyřizování žádostí o informace a jako 
určitý projev neformálnosti řízení. Jak již bylo v kapitole 3.2 uvedeno, okruh 
oprávněných subjektů (žadatelů) není prakticky omezen. 
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4.1.1.1 Ústně podaná žádost 

Žádost o informaci lze podat ústně, nejen prezenčním způsobem (osobní 
přítomností žadatele v sídle povinného subjektu), nýbrž i telefonicky 
(srov. § 13 odst. 1 InfZ „a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 
komunikací“). Vzhledem k tomu, že Informační zákon neobsahuje žádnou úpravu 
způsobu vyřízení takto podaných žádostí za současného negativního vymezení 
působnosti ustanoveními § 14 až 16a InfZ, vyřizují se rovněž neformálním 
způsobem, a to zpravidla, je-li to možné, okamžitě při podání žádosti nebo 
bezodkladně v případě dohledání požadovaných informací a jejich sdělení žadateli 
ústní formou. Pokud žadatel v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 InfZ stanoví 
jinou formu sdělení informace (například požádá o jejich zaslání v elektronické 
podobě), je povinný subjekt žádosti povinen vyhovět.  

Jelikož ustanovení § 37 SŘ není mezi ustanoveními, která se na postup 
vyřizování žádostí o informace mohou aplikovat, lze dovodit, že obsahové 
náležitosti ústně podané žádosti nejsou stanoveny. Povinnému subjektu po 
posouzení jejího obsahu musí být za účelem jejího vyřízení minimálně zřejmé, co 
je předmětem žádosti o informaci a kdo ji podává. V rámci zásady neformálnosti 
řízení proto bude dostačovat identifikace oprávněného subjektu podle jeho 
telefonního čísla (v případě telefonicky podané žádosti), nebo podle jeho 
elektronické adresy (v případě požadavku žadatele o zaslání informací 
elektronicky). V případě osobního podání žádosti o informaci povinný subjekt není 
oprávněn požadovat identifikační údaje žadatele. S ohledem na nekauzálnost 
žádosti o informaci platí i pro ústně podané žádosti zákaz vynucování zdůvodnění 
žádosti. Z vyloučení aplikace ustanovení § 18 InfZ plyne, že povinný subjekt ústně 
podané žádosti nezaznamenává, ani o nich nevede žádnou evidenci, která by se 
následně stala podkladem pro vypracování výroční zprávy. 

Vzhledem k tomu, že postup podle ustanovení § 14 až 16a InfZ je vyloučen 
u ústně podaných žádostí, upravuje ustanovení § 13 odst. 2 InfZ postup pro 
případ, kdy na ústně podanou žádost není reagováno, nebo je reagováno 
neposkytnutím informace (nelze vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti277 ani podat 
odvolání) nebo pokud ústně poskytnuté informace žadatel nepovažuje za 
dostačující (nelze podat stížnost ve smyslu ustanovení § 16a InfZ). V těchto 
případech Informační zákon již formalizuje procesní postup a požaduje písemné 
podání žádosti.  

4.1.1.2 Písemně a elektronicky podaná žádost 

Druhou, méně běžnou formou podávání žádosti o informaci, je její písemná 
nebo elektronická podoba, přičemž z hlediska významu mezi nimi není rozdíl 
                                                 

277 Pokud by rozhodnutí o odmítnutí bylo přesto vydáno (například v případě, že by povinný 
subjekt měl k dispozici dostatek identifikačních údajů o žadateli pro účely doručení), jednalo by se 
o nulitní právní akt, jehož nicotnost by v rámci soudního přezkumu byla soudem vyslovena z úřední 
povinnosti. Srov. STAŠA, J In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. 
Praha: C.H.BECK, 2003, s. 136-141. 
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a jsou považovány za rovnocenné a jako takové je nutné je i vyřizovat. K tomuto 
druhu žádostí již Informační zákon přistupuje formalizovaně tím, že stanoví její 
obsahové náležitosti. Jak již bylo výše uvedeno, ani v tomto případě nelze 
aplikovat ustanovení § 37 SŘ upravující materiální i formální náležitosti podání 
a postup při odstraňování vad podání. Subsidiární aplikace správního řádu je proto 
vyloučena.  

Pro obě formy podání platí ustanovení § 14 odst. 2 InfZ, podle kterého 
základními obsahovanými náležitostmi je určitelnost adresáta i odesílatele žádosti. 
Podle Informačního zákona v případě fyzických osob jsou identifikačními údaji 
odesílatele žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu 
(nebo adresa bydliště) a adresa pro doručování (je-li odlišná od místa trvalého 
pobytu nebo bydliště nebo kterou se rozumí i elektronická adresa). Z uvedeného 
výčtu náležitostí žádosti je zřejmé, že neuvedení data narození nebude možné 
považovat za takový obsahový nedostatek žádosti, který by bránil vyřízení žádosti 
(§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ), pokud nebude vydáváno rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti278. V případě právnických osob je požadováno uvedení názvu, 
identifikačního čísla (s účinností od 1.7.2010 identifikačního čísla osoby), adresy 
sídla a adresy pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo kterou se rozumí 
i elektronická adresa). Nezbytnost disponovat s takto relativně širokým výčtem 
identifikačních údajů je dána především dalšími fázemi řízení, jakými je vydání 
rozhodnutí nebo požadavek úhrady nákladů. 

V případě elektronické žádosti Informační zákon dále v ustanovení 
§ 14 odst. 3 specifikuje místo podání žádosti (prostřednictvím elektronické 
podatelny, byla-li zřízena). Pokud však povinný subjekt elektronickou podatelnu 
zřídil, ale v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. j) InfZ nezveřejnil její adresu, 
je žadatel oprávněn podat žádost na jakoukoli elektronickou adresu povinného 
subjektu. V praxi důsledkem tohoto opominutí (nezveřejnění adresy elektronické 
podatelny) jsou případy, kdy je žádost zaslána skutečně na libovolnou 
elektronickou adresu povinného subjektu, která nemusí být „obsluhována“ 
nepřetržitě a lhůty pro vyřízení žádosti jsou logicky ohroženy. S podáním 
elektronických žádostí souvisí další aplikační otázka v podobě požadavku 
zaručeného elektronického podpisu tak, jak obecně vyplývá ze správního řádu. 
V této souvislosti, zejména v zájmu rychlosti, efektivnosti a hospodárnosti jak na 
straně žadatele, tak na straně povinného subjektu, je nutné konstatovat, 
že zásada neformálnosti při vyřizování žádostí o informace musí být 
upřednostněna a podání bez zaručeného elektronického podpisu musí být přijato 
a vyřízeno. Jak bylo výše uvedeno, neuplatňuje se zde přísnější režim stanovený 

                                                 
278 Srov. ustanovení § 68 odst. 2 SŘ - náležitostí rozhodnutí je označení účastníků podle 

ustanovení § 27 odst. 1 SŘ, který následně odkazuje na ustanovení § 18 odst. 2 SŘ, ze kterého 
plyne, že „Údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození 
a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.“. 
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ustanovením § 37 odst. 4 SŘ, přestože soudní judikatura naznačuje v této otázce 
posun k formálnosti celého procesu.279 

Pro písemnou a elektronickou žádost platí zároveň i další obsahová 
náležitost požadující, aby z podání bylo zřejmé, že se jedná o žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu Informačního zákona. Jednostranným výkladem by bylo 
možné dospět k názoru, že pokud podání není výslovně označeno jako „žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb.“, nebude v tomto režimu vyřizována. Takto podaný 
extenzivní výklad je však nepřípustný, a přestože není ustanovení § 37 odst. 1 SŘ 
přímo aplikovatelné, bude povinný subjekt posuzovat podání podle obsahu a nikoli 
podle jeho označení.  

Neobsahuje-li žádost o informaci výše uvedené základní údaje, případně 
není-li elektronicky podána tak, jak je vymezeno v ustanovení § 14 odst. 3 InfZ, 
není považována ex lege za žádost o informaci ve smyslu Informačního zákona 
(14 odst. 4). Informační zákon již ale neupravuje další postup při vyřízení takového 
podání, neboť výzva k odstranění vad podání není v důsledku vyloučení aplikace 
ustanovení § 37 SŘ možná. Proto se nabízí více možností postupu. První 
možností je odložení podání, které je nepřípustné z důvodu porušení principů 
dobré správy, zejména zásady veřejné správy jako služby (§ 4 odst. 1 SŘ). 
Druhou možností je neformální informování o tom, že podání není žádostí ve 
smyslu Informačního zákona. Třetí možností je neformální informování, že podání 
bude vyřizováno podle zvláštních předpisů (jsou-li vydány), a jako takové bude 
vyřízeno (např. § 42 nebo 175 SŘ, § 16 ZoO, § 12 ZoK). De lege ferenda je proto 
nutné v zájmu právní jistoty oprávněných osob procesní ustanovení Informačního 
zákona zpřesnit a ustanovení § 14 doplnit v naznačeném směru. 

Nad rámec Informačního zákona lze poznamenat, že s účinností 
od 1.7.2009, resp. 1.11.2009 není jedinou možností pro elektronickou komunikaci 
elektronická podatelna (popřípadě jiná elektronická adresa povinného subjektu), 
ale i datová schránka, kterou mají povinné subjekty (zejména orgány veřejné 
moci) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ zřízeny ze zákona, v případě 
povinných subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 2 InfZ na žádost280. I když 
Informační zákon tuto možnost podání výslovně neuvádí, mám za to, že využití 
datové schránky jako elektronického úložiště k podání žádosti o informaci lze 
dovodit ze slovního spojení „a to i prostřednictvím sítě“. 

                                                 
279 Srov. rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č.j. 9 As 90/2008-70 [dostupný na www.nssoud.cz]: 

„…citované ustanovení [pozn.: § 14 odst. 3 InfZ] upravuje zacílení tohoto druhu komunikace, tj. kam 
(na jakou adresu) má být elektronicky činěná žádost zaslána, z čehož rozhodně nelze dovodit, že 
není stanovena povinnost elektronického podpisu při učinění podání v elektronické podobě, ….“ 

280 Orgánem veřejné moci zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů rozumí v ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) „státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky, jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, 
Český rozhlas, Českou televizi, soukromoprávní komory zřízené zákonem, notáře a soudní 
exekutory“. Novelou zákonem č. 190/2009 byla dále doplněna možnost získat statut datové schránky 
orgánu veřejné moci i fyzickým nebo právnickým osobám vykonávajícím působnosti v oblasti veřejné 
správy (§ 5a). Lze proto konstatovat, že povinné subjekty ve smyslu Informačního zákona (včetně 
veřejných institucí) datovou schránku pro příjem žádostí o informaci budou moci (muset) využívat. 
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4.1.1.3 Okamžik podání 

Z ustanovení § 14 odst. 1 InfZ vyplývá, že „žádost je podána dnem, kdy ji 
obdržel povinný subjekt“. Tento okamžik je důležitý předně z důvodu počítání lhůt 
pro jednotlivé procesní úkony, i když terminologicky je Informační zákon v tomto 
ohledu značně nejednotný a zřejmě bezdůvodně používá pro označení tohoto 
okamžiku pojmy „den doručení“, „den přijetí“ a „den podání“. Situace není 
ulehčena ani tím, že na počítání lhůt nelze podle striktního výkladu ustanovení 
§ 20 odst. 4 InfZ použít ustanovení § 40 SŘ, neboť toto ustanovení připouští 
aplikaci správního řádu pouze v řízení o stížnostech, nikoli v řízení o žádosti. 
V případě písemně podaných žádostí nebude působit obtíže určit okamžik podání 
(doručení, přijetí). Odlišná situace nastává v případě elektronicky podaných 
žádostí, neboť se liší okamžik doručení281 od okamžiku zobrazení žádosti 
(například v poštovním klientovi). Přestože se názory na určení okamžiku počátku 
běhu lhůt liší, neboť odesílatel žádosti obdrží dvě zprávy, jednou je oznámeno 
doručení, druhou je oznámeno přijetí (včetně případných informací o platnosti či 
neplatnosti zaručeného elektronického podpisu), osobně se přikláním k prvnímu 
oznámení a počátek lhůty bych počítala od okamžiku, kdy žadatel žádost 
elektronicky odeslal. Nicméně tento postup má určitý negativní dopad ve faktickém 
zkrácení lhůt o dny pracovního klidu, je-li žádost odeslána v pátek večer, ale 
nemůže být k tíži žadatele, pokud povinný subjekt „nahrává“ datové zprávy 
z elektronické podatelny do poštovního klienta například jednou za týden. 

V případě doručování prostřednictvím datových schránek je situace 
jednoznačnější (přestože odesílatel je informován rovněž dvakrát – o dodání do 
datové schránky a o doručení datové zprávy), neboť zvláštním zákonem je 
expressis verbis stanoven okamžik doručení a důsledkem případné nečinnosti či 
nesoučinnosti povinného subjektu při přihlášení se do datové schránky je fikce 
doručení282. 

4.1.2 Posouzení obsahu žádosti 

Od okamžiku podání (doručení, přijetí) žádosti počínají povinnému subjektu 
běžet různé lhůty, které se vyznačují relativní krátkostí a jsou projevem několika 
základních zásad správního řízení. Vedle zásady, že veřejná správa je službou 
veřejnosti, se jedná i o zásadu hospodárnosti a rychlosti řízení. Informační zákon 
uvádí všechny lhůty ve dnech, považované za kalendářní, pouze s jednou 
                                                 

281 Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, je 
„přijatá datová zpráva považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná 
elektronické podatelně provozované podle zvláštního právního předpisu“ a dále v odst. 5 téhož 
ustanovení je uvedeno, že „doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním 
datové zprávy“. 

282 V ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů je stanoveno, že dokument, „který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba“. A dále v odstavci 4 téhož 
ustanovení je uvedeno, že pokud se do datové schránky oprávněná osoba nepřihlásí ve lhůtě „do 10 
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 
doručený, posledním dnem této lhůty“. 
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výjimkou v případě řízení o rozkladu (viz kapitola 4.2.2.7), kdy je jejich počítání 
zahájeno v den následující po dni, ve kterém došlo k určující skutečnosti. Přestože 
subsidiární aplikace ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) SŘ je v důsledku 
nedokonalého znění ustanovení § 20 odst. 4 InfZ vyloučena, lze toto pravidlo 
jazykovým výkladem dovodit i ze znění příslušných procesních ustanovení 
samotného Informačního zákona („ode dne“). Nejkratší lhůta sedmi dní je 
stanovena pro čtyři možné postupy po posouzení obsahu žádosti, nedojde-li 
k jejímu vyřízení poskytnutím informací nebo odmítnutím žádosti. Vzhledem 
k tomu, že Informační zákon nestanovil žádný následek nedodržení této 
sedmidenní lhůty, lze v případě opožděného procesního postupu povinného 
subjektu v těchto případech považovat odložení či odmítnutí žádosti za účinné283. 

4.1.2.1 Odložení žádosti pro nedostatek údajů 

Pokud povinný subjekt v rámci předběžného posouzení žádosti dospěje 
k závěru, že žádost neobsahuje dostatek údajů o žadateli, neboť předpokládá, že 
k vyřízení žádosti bude nutné jeho jednoznačná identifikace (v případě poskytnutí 
informací na základě licenční nebo podlicenční smlouvy nebo odmítnutí žádosti), 
musí žadatele do sedmi dnů ode dne podání žádosti vyzvat k doplnění. Informační 
zákon neupravuje formální náležitosti výzvy, nicméně logickým výkladem 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ a při respektování zásady poučovací 
povinnosti správního orgánu (§ 4 odst. 2 SŘ) lze dospět k názoru, že jeho 
nedílnou součástí musí být poučení o následcích nevyhovění výzvě, neboť 
s nečinností žadatele jsou následně spojeny další právní následky. Tento postup 
je namístě v případě elektronicky podaných žádostí, které neobsahují dostatek 
informací o žadateli (konkrétně doručovací adresu, byla-li žádost odeslána 
např. z internetové kavárny nebo „anonymního“ formuláře na internetu).  

Lhůta pro doplnění žádosti je 30 dnů a běží od okamžiku doručení výzvy 
k doplnění. Pro povinný subjekt je z praktického hlediska tento okamžik obtížně 
zjistitelný, pokud výzvu nepošle do vlastních rukou žadatele. V případě 
elektronicky odeslané výzvy, přičemž tuto formu výzvy vyloučit zejména v případě 
elektronicky podaných žádostí o informace nelze, je určení okamžiku doručení 
obdobně obtížné jako v případě určení okamžiku podání elektronické žádosti 
(viz kapitola 4.1.1.3). Zároveň Informační zákon nestanoví, jakou formou má 
žadatel svoji žádost doplnit a bylo by v rozporu se zásadou legality 
(§ 2 odst. 1 SŘ) žadateli uložit například povinnou písemnou formu doplnění. 

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě chybějící identifikační údaje nedoplní, 
přistoupí povinný subjekt k odložení žádosti s tím, že lhůta pro tento úkon není 
stanovena a zůstane tak v dispozici povinného subjektu. Ani v tomto případě 
Informační zákon nestanovuje žádnou formu odložení ani nestanovuje povinnost 

                                                 
283 Srov. rozsudky Městského soudu v Praze oba ze dne 27.10.2006, čj. 9 Ca 322/2005-53 

a 9 Ca 310/2005-68, nebo ze dne 31.7.2006, čj. 5 Ca 238/2005-48, [online]. URL: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/dokumenty/analyza_vlada.pdf [cit. 2009-10-08]. 
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informovat o odložení žadatele, nicméně jsem přesvědčena, že pokud byl žadatel 
poučen o důsledcích neposkytnutí součinnosti a bylo-li mu konkrétně sděleno, 
které údaje je nutné doplnit, není nutné při respektování zásady hospodárnosti 
žadatele opětovně vyrozumívat o postupu povinného subjektu a postačí v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 6 InfZ pouze pořídit záznam o odložení do spisu. 
Záznam o odložení poté nemá povahu správního rozhodnutí, a proto nemůže být 
přezkoumatelný soudem. 

4.1.2.2 Odložení žádosti z důvodu absence příslušnosti 

Další případ odložení žádosti je svojí povahou zcela odlišný, neboť je dán 
absencí působnosti (především věcné příslušnosti) povinného subjektu k vyřízení 
žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ) a tím souvisí s ustanovením § 2 odst. 1 InfZ, 
jež vymezuje rozsah informační povinnosti povinného subjektu („vztahující se 
k jejich působnosti“ – podrobněji k výkladu tohoto pojmu viz kapitola 3.4.1.1). 
Informační zákon stanoví povinnému subjektu lhůtu sedmi dnů ode dne doručení 
žádosti, aby tuto odůvodněnou skutečnost sdělil žadateli. Formální náležitosti jako 
v předchozím případě Informační zákon rovněž nestanoví, nicméně obdobným 
způsobem lze dovodit, že sdělení žadateli musí obsahovat odůvodnění a je 
otázkou, zda toto odůvodnění je nutné považovat za součást správního rozhodnutí 
či za součást neformálního sdělení žadateli. Osobně se přikláním pouze 
k neformálnímu informování (dopisem), a vycházím přitom z ustanovení 
§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ, které expressis verbis uvádí „sdělení“ podle 
§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ284.  

Rovněž tak určité pochybnosti vzbuzuje nejasnost, zda v rámci 
odůvodněného sdělení o nepříslušnosti povinného subjektu musí povinný subjekt 
zároveň sdělit, komu má být žádost správně adresována, nebo zda se může 
omezit pouze na konstatování, že není na základě například kompetenčního 
zákona věcně příslušný k vyřízení žádosti. V rámci principu dobré správy mám za 
to, že by povinný subjekt měl být nápomocen žadateli a pokud by mu byl jiný 
povinný subjekt znám, měl by ve svém sdělení o odložení žádosti o této 
skutečnosti žadatele informovat. Na tomto místě považuji za vhodné připomenout, 

                                                 
284 K nalezení odpovědi na tuto otázku není nápomocen ani rozsudek NSS ze dne 26.6.2009, 

č.j. 2 As 44/2008-72, který v jedné části uvádí: „Typickým příkladem [pozn.: kdy vůbec nevznikla 
povinnost vydávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti] je situace, kdy se žádost odkládá pro nedostatek 
údajů o žadateli [§ 14 odst. 5 písm. a) informačního zákona], dále z důvodu, že se požadované 
informace nevztahují k působnosti povinného subjektu [§ 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona], 
nebo proto, že žadatel v zákonem stanovené lhůtě neuhradí náklady spojené s poskytnutím 
informace (§ 17 odst. 5 informačního zákona).“ a o několik odstavců dál toto: „…platí, že 
i v případech, kdy je povinný subjekt přesvědčen, že požadovaná informace nespadá pod režim 
informačního zákona, je povinen vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti tak, jak to požaduje § 15 odst. 
1 informačního zákona (nepostačí tedy jen neformální sdělení apod.). Konstatování, že požadovaná 
informace nespadá do působnosti povinného subjektu, v sobě totiž zahrnuje věcné posouzení 
žádosti, a je proto namístě, aby důvody odmítnutí podléhaly řádnému přezkumu jak v odvolacím 
řízení, tak v řízení před soudem (viz § 16 odst. 4 informačního zákona).“. Naopak starší rozsudek 
téhož soudu ze dne 27.6.2005, č.j. 5 As 30/2004-85 (byť za účinnosti Informačního zákona před 
novelou v roce 2006) konstatuje, že „sdělení o odložení žádosti (…) nelze považovat za rozhodnutí 
(…), ale za faktický úkon.“. [oba dostupné na www.nssoud.cz] 
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že Informační zákon nepředpokládá postoupení žádosti povinnému subjektu, 
v jehož působnosti je vyřízení předmětné žádosti a subsidiární aplikace 
ustanovení § 12 SŘ je v tomto případě kogentním ustanovením § 20 odst. 4 InfZ 
vyloučena. Je otázkou, zda tak má žadatel k dispozici určité prostředky obrany, 
neboť odvolání není implicite v ustanovení § 16 InfZ uvedeno, zatímco 
z ustanovení § 16a InfZ by podání stížnosti bylo odvoditelné, byť patrně 
v důsledku pochybení zákonodárce285. Jednalo-li by se o tzv. negativní 
kompetenční konflikt (povinné subjekty by postupně vyjadřovaly svoji 
nepříslušnost k vyřízení žádosti o informaci), je další otázkou, zda by žadateli 
náleželo právo podat kompetenční žalobu podle ustanovení § 97 a násl. s.ř.s., 
neboť v případě vyřízení žádosti poskytnutím informace se správní rozhodnutí 
nevydává a ustanovení § 97 odst. 3 s.ř.s. vymezuje „záporný kompetenční spor“ 
jako „spor, ve kterém správní orgány popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí 
o tomtéž právu…“. 

4.1.2.3 Odložení žádosti z důvodu neuhrazení nákladů 

Zcela specifický důvod pro odložení žádosti je stanoven v ustanovení 
§ 17 odst. 5 InfZ, o kterém by mělo být pojednáno v kapitole 4.1.3, nicméně 
i v tomto případě postup vyřízení žádosti končí neposkytnutím informací z důvodů 
na straně žadatele. Zatímco Informační zákon ani v případě tohoto ustanovení 
neupravuje formu oznámení o požadavku na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s poskytováním informací, platí z hlediska obsahových náležitostí 
shodné závěry jako v případě postupu podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ. 
Součástí oznámení musí být poučení žadatele, neboť neuhrazení nákladů ve lhůtě 
do 60 dnů ode dne oznámení je spojeno s právním následkem v podobě odložení 
žádosti. Mám za to, že sdělení o odložení žádosti nemusí být odesíláno a postačí 
pouze pořídit záznam do spisu.  

4.1.2.4 Odmítnutí žádosti z důvodu nesrozumitelnosti 

V případě, že se žádost o informaci na základě správního uvážení 
povinného subjektu vyznačuje obsahovými nedostatky spočívajícími v její 
nesrozumitelnosti, nejasnosti, případně nekonkrétnosti, je povinnému subjektu 
dána sedmidenní lhůta ode dne podání žádosti pro vyzvání žadatele k upřesnění 
(§ 14 odst. 5 písm. b) InfZ). Za nejasnou či nesrozumitelnou považuje Nejvyšší 
správní soud žádost o informaci tehdy, „pokud ji povinný subjekt je schopen 
identifikovat a následně vyhledat jen se zjevně nepřiměřeným úsilím“286. Ohledně 

                                                 
285 V ustanovení § 16a odst. 1 InfZ jsou vyjmenovány důvody, na jejichž základě je přípustné 

podat stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informaci (odložení z důvodu absence 
působnosti povinného subjektu v něm ale není uvedeno). Naopak v ustanovení § 16a odst. 3 
písm. a) InfZ stanoví lhůtu 30 dnů pro podání stížnosti právě v případě odložení žádosti ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ. 

286 Srov. rozsudek NSS ze dne 27.6.2007, č.j. 6 As 79/2006-58. Zároveň na nedostatečně 
konkrétní dotaz nelze očekávat dostatečně konkrétní odpověď (srov. rozsudek NSS ze dne 
15.5.2007, č.j. 2 As 84/2006-78) [oba dostupné na www.nssoud.cz]. 
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formální a obsahové stránky této výzvy včetně jejího doručování chybí 
v Informačním zákonu úprava. Odlišnost oproti odložením žádosti uvedeným 
v kapitolách 4.1.2.1 a 4.1.2.2 spočívá především ve formálním způsobu ukončení 
tohoto postupu. Neupřesní-li žadatel na základě výzvy svoji žádost ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti. Považuji 
použití slova „rozhodne“ v případě odmítnutí žádosti pro nesrozumitelnost za 
nenáležité, neboť terminologicky dochází ke zmatečné situaci, jestliže 
„rozhodnutím o odmítnutí žádosti“ rozumí Informační zákon zejména postup podle 
ustanovení § 15, a to v případech, kdy žádost byla srozumitelná, avšak informace 
nebyly zcela nebo zčásti poskytnutelné. Za stávající právní úpravy platí, že 
rozhodnutí v daném případě musí povinný subjekt vydat, pokud v odůvodnění 
bude konstatována zejména nesoučinnost žadatele při upřesnění žádosti. 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je následně přezkoumatelné nejen v rámci 
odvolacího řízení (srov. § 16 odst. 1 InfZ), nýbrž i cestou soudního přezkumu. 

4.1.3 Vyřízení žádosti 

Pokud povinný subjekt nepostupuje při vyřízení žádosti cestou odložení 
nebo odmítnutí z důvodu chybějících obsahovaných náležitostí (identifikace 
žadatele, určitost žádosti) nebo z důvodu věcné nepříslušnosti, vyplývají mu podle 
ustanovení § 6 odst. 1, § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1 a § 17 odst. 5 InfZ tyto 
možnosti dalšího postupu: odkázat na zveřejněnou informaci, poskytnout 
informaci, vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, částečně poskytnout informaci 
a vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a jako poslední odložit žádost 
z důvodu neuhrazení nákladů. 

4.1.3.1 Odkaz na zveřejněnou informaci 

Je-li předmětem žádosti informace, která již byla z jiného důvodu 
zveřejněna, umožňuje Informační zákon v souladu se zásadou hospodárnosti, aby 
povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělil žadateli „údaje umožňující 
vyhledání a získání zveřejněné informace“ (§ 6 odst. 1 InfZ, k vymezení pojmu 
„zveřejněná informace“ srov. § 3 odst. 5 InfZ). Jedná se zejména o případy 
informací zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup, a proto povinný 
subjekt uvádí přímý odkaz na informaci nebo odkaz na domovskou stránku včetně 
případného doplnění údajů, které má žadatel pro vyhledání informace zadat do 
vyhledávací masky. Jsou-li obsahem zveřejněné informace již informace určitým 
způsobem ve smyslu ustanovení § 12 InfZ upraveny (např. anonymizací osobních 
údajů), pak není současně dán zákonný důvod pro vydání rozhodnutí, kterým by 
bylo zdůvodňováno, proč zveřejněné informace nejsou úplné.  

Postup podle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ je časově limitován, a proto, pokud 
povinný subjekt nevyužije lhůty sedmi dnů, bude muset již zveřejněnou informaci 
„znovu“ poskytnout, jelikož se nejedná o pořádkovou lhůtu jako v případech výše 
uvedených. Přestože Informační zákon neuvádí okamžik, od kterého počíná 
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sedmidenní lhůta běžet, lze logickým výkladem dovodit, že se jedná o okamžik 
doručení žádosti. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4.2.1.3, tento postup je 
fakultativní, ačkoli název ustanovení tomu neodpovídá, a je na správním uvážení 
povinného subjektu, zda této možnosti využije. Je patrně vyloučeno postupovat 
podle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ v případě, je-li žádost podána osobně 
a z kontaktu s žadatelem vyplývá, že nemá přístup k Internetu. 

Proces poskytnutí informace odkazem na zveřejněnou informaci nekončí, 
neboť žadateli je ex lege přiznáno právo trvat na poskytnutí zveřejněné informace 
a tomu odpovídá povinnost povinného subjektu ji poskytnout (srov. § 6 odst. 2 
InfZ). Stejně jako žádost není kauzální, nemusí proto ani u tohoto požadavku 
žadatel zdůvodňovat, proč trvá na jejím faktickém poskytnutí a povinný subjekt 
není oprávněn důvod žadatelova rozhodnutí zkoumat. Uplatněním tohoto postupu 
může docházet k podávání opakovaných „šikanózních“ žádostí, přestože je 
žadateli ve stanovených lhůtách sdělováno, kde jsou požadované informace 
veřejně přístupné. Nadbytečnost tohoto ustanovení je zesílela dvěma dalšími 
skutečnostmi. Jednak dochází k popření významu principu aktivní publicity veřejné 
správy (proč dobrovolně publikovat množství informací pro širokou veřejnost, když 
je na základě žádosti musí povinný subjekt poskytnout opakovaně individuálně) 
a jednak je tu dán zvláštní opravný prostředek v podobě stížnosti na postup při 
vyřizování žádosti o informaci (srov. § 16a odst. 1 písm. a) InfZ). Z Informačního 
zákona zároveň neplyne, v jaké nejzazší lhůtě může žadatel vyjádřit svůj 
požadavek na poskytnutí zveřejněné informace, ani v jaké lhůtě povinný subjekt 
musí vyhovět, případně od jakého okamžiku tato lhůta běží. V případě první 
otázky jsem na základě metody systematického a logického výkladu přesvědčena, 
že žadateli je přiznána stejná lhůta jako pro podání stížnosti ve smyslu ustanovení 
§ 16a InfZ, tj. 30 dnů (byť se jedná o výklad v rozporu se zásadami plynoucími 
z čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny). V případě druhé otázky vycházím 
per analogiam z ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) InfZ a mám za to, že lhůta pro 
poskytnutí zveřejněných informací bude 15 dní, přičemž počátek jejího běhu 
připadá na okamžik sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí zveřejněných 
informací.  

4.1.3.2 Poskytnutí informace 

Druhým způsobem vyřízení žádosti je poskytnutí informací cestou jejího 
faktického poskytnutí287 například zasláním požadovaných údajů, nebo cestou 
předložení konečné licenční nabídky podle ustanovení § 14a InfZ. Tento úkon je 
omezen propadnou lhůtou, která je sankcionována možností podat stížnost ve 
smyslu ustanovení § 16a InfZ. V současné době činí tato lhůta 15 dní288 a její 

                                                 
287 Faktické (reálné) poskytnutí informace není její přislíbení (sdělení, že v konkrétním čase na 

konkrétním místě „bude poskytnuta“) – srov. rozsudek NSS ze dne 11.6.2009, č.j. 2 As 79/2008-82 
[dostupný na www.nssoud.cz]. 

288 V prvním roce po přijetí Informačního zákona činila 30 dnů, v roce následujícím 21 dnů 
(srov. dnes již neúčinné ustanovení § 20 odst. 3 InfZ). 
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počátek běhu je stanoven ode dne přijetí žádosti (§ 14 odst. 1 InfZ) nebo ode dne 
doplnění žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ). Informační zákon expressis verbis 
nestanoví posun běhu lhůty pro vyřízení žádosti v případě upřesňování žádosti 
(§ 14 odst. 5 písm. b) InfZ), a proto mám za to, že vždy dojde k jejímu propadnutí, 
pokud žadatel ve značně krátké lhůtě žádost neupřesní a povinný subjekt do 
15 dnů od dne přijetí původní žádosti neposkytne informaci nebo nevydá 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V případě upřesnění žádosti nelze lhůtu prodloužit, 
neboť ustanovení § 14 odst. 7 InfZ jako důvod pro prodloužení lhůty tento důvod 
nepřipouští. De lege ferenda upřesnění Informačního zákona ve smyslu přerušení 
běhu lhůt považuji proto za žádoucí. 

4.1.3.2.1 Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti 

Lhůtu pro vyřízení žádosti lze prodloužit, a to na základě taxativně 
stanovených důvodů (§ 14 odst. 7 InfZ), kterými jsou vyhledání a sběr 
požadovaných informací v jiných úřadovnách, jež jsou oddělené od úřadovny 
vyřizující žádost (předně se jedná o archivy povinného subjektu umístěné mimo 
sídlo povinného subjektu například v jiném městě), vyhledání a sběr objemného 
množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, nebo 
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. Informační zákon zároveň stanoví horní mez 
prodloužení lhůty na 10 dnů s tím, že prodloužení může být samozřejmě i kratší. 
Aby prodloužení lhůty mělo předvídané účinky, je nutné kumulativní splnění dvou 
podmínek. Informační zákon požaduje prokazatelné informování žadatele 
a současně provedení tohoto oznámení ve lhůtě pro poskytnutí informací, tj. před 
uplynutím 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Lze proto dovodit, že sdělení 
o prodloužení lhůty by nemělo být odesíláno v poslední den lhůty pro vyřízení 
žádosti289. Otázka prokazatelnosti informování žadatele se jeví praktickou zejména 
v případech, je-li sdělení o prodloužení lhůty zasíláno prostřednictvím poštovní 
přepravy, a to například ne „do vlastních rukou“, neboť oznámení o prodloužení 
lhůty není správním rozhodnutím a jedná se pouze o procesní opatření. V tomto 
případě neposkytuje Informační zákon žadateli žádnou obranu proti postupu 
povinného subjektu, neboť nesouhlas s prodloužením lhůty není zejména 
v ustanovení § 16a presumován. 

De lege ferenda je otázkou, zda taxativně vymezené důvody pro prodloužení 
lhůty pro vyřízení žádosti zohledňují objektivně vzniklé situace při vyřizování 
žádosti. Mám za to, že v případě postupu, u něhož je vyžadována součinnost 
třetích osob v podobě vyslovení souhlasu (§ 11 odst. 2 písm. a) InfZ), by doplnění 

                                                 
289 Určité prolomení tohoto závěru vyplývá z nové technické možnosti komunikace mezi orgány 

veřejné moci a žadateli prostřednictvím datových schránek. Dnem odeslání sdělení o prodloužení 
lhůty může být poslední den lhůty pro vyřízení žádosti, neboť žadateli se datová zpráva obsahující 
toto sdělení doručuje téměř v identický okamžik, jako je okamžik jejího odeslání.  
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dalšího důvodu pro možné prodloužení lhůty přispělo ke kvalitě procesu vyřizování 
žádostí o informace.  

Nelze zároveň opomenout, že přestože z ustanovení § 14 odst. 7 InfZ plyne, 
že lze prodloužit lhůtu „pro poskytnutí“ informací, je pod tímto pojmem nutno 
chápat lhůtu „pro vyřízení“ žádosti, neboť nedá-li například v prodloužené lhůtě 
jiný povinný subjekt, mající závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, souhlas 
s poskytnutím informací, bude právě v rámci této prodloužené lhůty vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti290. 

4.1.3.2.2 Náklady související s poskytnutím informací 

Před skutečným poskytnutím informací svědčí povinnému subjektu další 
oprávnění, a to žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním 
informací291 podle ustanovení § 17 InfZ a jejich úhradou podmínit vlastní vyhovění 
žádosti. Otázka nákladů se z praktického hlediska jeví značně komplikovanou, 
i když novela InfZ v roce 2006 odstranila nejzávažnější nedostatky292 a nejasnosti 
vyplývající z tohoto ustanovení. V současné době je možnost vyžadovat úhradu 
nákladů vymezena značně restriktivním způsobem293 a týká se pouze materiálních 
nákladů (to znamená nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických 
nosičů dat a s odesláním informací žadateli – § 17 odst. 1 InfZ). Oprávnění 
požadovat náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací294 je 
v Informačním zákonu ponecháno, nicméně jsou kladeny požadavky na 
zdůvodnění, jakým způsobem k vyčíslené částce nákladů povinný subjekt dospěl 

                                                 
290 K tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 139/2005 (citováno 

z rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8.8.2008, č.j.: MV-62485-3/ODK-2008) [online]. URL: 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=49172&TypeID=7&foldid=8496&foldtype=7. 
[cit. 2009-10-08]. 

291 Přestože judikáty vznikly za účinnosti Informačního zákona před novelou v roce 2006, trvá 
pojetí, že pojem „v souvislosti s poskytováním“ je nutné vykládat určitým způsobem restriktivně, jak 
vyplývá z rozsudku NSS ze dne 10.10.2003, č.j. 5 A 119/2001-38 (úhradu nelze požadovat za „další 
úkony povinného subjektu, směřující teprve ke zjišťování toho, zda požadované informace mohou 
být vůbec poskytnuty“), i když rovněž z rozsudku téhož soudu ze dne 13.10.2004, č.j. 6 A 83/2001-
39 plyne, že byl připuštěn výklad extenzivní : „do nákladů za vyhledání informace je třeba započítat 
také náklady spojené se zpracováním informace, neboť pouhé vyhledání informace bez jejího 
přenosu např. v písemné podobě na žadatele by pro žadatele nemělo žádný praktický význam. 
S ohledem na uvedené proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru o přípustnosti extenzivního 
výkladu ustanovení § 17 zákona o informacích, jak byl učiněn žalovaným.“. [oba dostupné na 
www.nssoud.cz] 

292 Do citované novely nebyl žadatel předem informován o výši a struktuře požadované částky 
(pokud o to nepožádal), úhrada byla povinným subjektem vymáhána až po poskytnutí informací, 
pojem „náklady spojené s vyhledáním“ byl vykládán značně extenzivním způsobem (a vztahovaly se 
například i na informace, které nebyly požadovány, ale souvisely s vyhledávanou informací). Důvody 
pro novelizaci ustanovení § 17 InfZ v roce 2006 vyplývající z důvodové zprávy ke sněmovními tisku 
č. 991/IV. volební období ([online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=991&ct1=0 
[cit. 2009-09-10]). 

293 V této souvislosti je nutné připomenout odlišné znění Evropské směrnice, která v preambuli 
bod 14 stanoví: „při vybírání poplatků by celkový příjem neměl přesahovat celkové náklady na 
shromažďování, vytváření, reprodukci a šíření dokumentů, případně se započítáním přiměřeného 
zisku s příslušným ohledem na požadavky samofinancování dotyčného subjektu veřejného sektoru. 
Vytváření zahrnuje vypracování a sestavování…“ Shodně dále v článku 6 Evropské směrnice. 

294 Srov. ustanovení § 7 prováděcího nařízení vlády č. 173/2006 Sb., ze kterého plyne, že 
„Povinný subjekt stanoví v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy 
z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.“. 
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(§ 17 odst. 3 InfZ). Informační zákon zároveň negativně vymezuje případy, ve 
kterých úhradu nákladů nelze požadovat (§ 17 odst. 2 – byla-li v licenční smlouvě 
podle § 14a InfZ sjednána odměna).  

Žadatel musí být o výši úhrady písemně informován, přičemž nesplnění této 
povinnosti je spojeno s právním důsledkem v podobě zániku oprávnění povinného 
subjektu úhradu nákladů požadovat. K informování musí zároveň dojít před 
poskytnutím informací, z čehož lze dovodit, že se jedná o lhůtu do 15 (resp. 25) 
dnů ode dne podání žádosti. Je otázkou, zda podmínku písemného oznámení lze 
považovat za splněnou v případě elektronicky odeslaného oznámení, zejména 
v době budoucí při plném provozu informačního systému datových schránek, který 
přisuzuje doručení do datové schránky stejné účinky jako doručení do vlastních 
rukou295. Přestože Informační zákon opětovně neobsahuje úpravu náležitostí 
oznámení o výši úhrady296, lze při respektování základních zásad správního řízení 
dovodit, že obsahem písemného oznámení by mělo být poučení žadatele, jelikož 
neuhrazení nákladů ve lhůtě 60 dní ode dne oznámení spojuje Informační zákon 
s právním následkem v podobě odložení žádosti (viz kapitola 4.1.2.3).  

4.1.3.2.3 Kladné vyřízení žádosti 

Nejsou-li dány zákonné důvody pro omezení přístupu k informacím, 
popřípadě jsou-li uhrazeny náklady vzniklé v souvislosti s vyřizováním žádosti, 
povinný subjekt požadované informace poskytne297. O formě poskytnutí bylo 
pojednáno v kapitole 3.4.1.4 a připomíná se, že ji stanovuje žadatel (§ 4 odst. 3 
a § 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Zároveň se odkazuje na v této kapitole provedený 
rozbor situace, kdy povinný subjekt musí informaci do podoby požadované 
žadatelem upravit. Samotný úkon poskytnutí informací není správním 
rozhodnutím298, a proto na stanovení jeho náležitostí nelze aplikovat ustanovení 
§ 68 SŘ, což mimo jiné vyplývá a contrario i z ustanovení § 20 odst. 4 InfZ. Jak 
bylo konstatováno v úvodu kapitoly 4.1.3.2, Informační zákon ukládá, že informace 
se „poskytne“ ve lhůtě „nejpozději do“ 15 dní ode dne přijetí žádosti. Jak právní 
teorie299, tak soudní judikatura300 nezaujímala po poměrně dlouhou dobu jednotný 

                                                 
295 Srov. ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů. 
296 Oznámení o výši nákladů nebylo možné považovat za „autoritativní rozhodnutí správního 

orgánu“, ale za realizaci „soukromoprávního nároku obligační povahy“ (srov. rozsudek NSS ze dne 
13.12.2007, č.j. 6 As 12/2006-64, byť byl vynesen při posuzování postupu podle Informačního 
zákona před novelou v roce 2006). Tento názor byl zpochybněn po novele InfZ v roce 2006 
a v současné době je předmětem zkoumání rozšířeného senátu NSS (srov. usnesení NSS ze dne 
7.5.2009, č.j. 2 As 34/2008-79) [oba dostupné na www.nssoud.cz]. K datu ukončení zpracování této 
práce nebyl Nejvyšším správním soudem právní názor vysloven. 

297 Případně předloží konečnou licenční nabídku, je-li požadována informace, která je 
předmětem ochrany práva autorského. 

298 Srov. rozsudek NSS ze dne 25.10.2007, č.j. 4 As 53/2007-80 [dostupný na www.nssoud.cz], 
ze kterého plyne, že přípis, ve kterém povinný subjekt sdělil informace, není rozhodnutím ve smyslu 
ustanovení § 65 s.ř.s., neboť jím (přípisem) nemohlo být zasaženo do práv či právem chráněných 
zájmů žadatele. 

299 Srov. KORBEL, F. a kol.: Právo na informace: Komentář. Praha: Linde Praha, 2005, s. 167 
(jedná se o komentář ke znění Informačního zákona před novelou v roce 2006): „Ve lhůtě nestačí 
informace žadateli odeslat, nýbrž musejí být doručeny, nebo mu musí být alespoň doručena 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

111 
 

názor na to, zda ve lhůtě 15 dní musí být informace poskytnuta a zároveň fyzicky 
doručena žadateli, nebo zda postačí, aby ve lhůtě 15 dní byla informace pouze 
poskytnuta, ve smyslu „vydána z dispozice povinného subjektu“. Rozdílné 
posuzování okamžiku poskytnutí informací před novelou InfZ v roce 2006 bylo 
nápadnější, neboť s nečinností povinného subjektu Informační zákon spojoval 
procesní důsledek s hmotněprávními prvky v podobě vzniku tzv. fikce negativního 
rozhodnutí. Současný názor soudní judikatury301, který v souvislosti s vyřizováním 
žádostí o informace již od doby působnosti Informačního zákona považuji za 
jediný možný, je, že informace jsou poskytnuty ve stanovené lhůtě, pokud byly 
nejpozději 15. den předány k doručení (ať již prostřednictvím poštovní přepravy 
nebo připraveny k vyzvednutí). Za nesprávný302, na rozdíl od výkladu autorů 
Informačního zákona, který byl opakovaně prezentován široké veřejnosti303, 
považuji výklad, ze kterého plyne, že povinný subjekt je povinen odeslat informace 
v takovém časovém předstihu, aby byl dostatečný prostor pro jejich doručení do 
konce stanovené 15-ti denní lhůty. 

4.1.3.2.4 Povinnost aktivní publikace poskytnuté informace 

Novelou InfZ v roce 2006 vznikla povinnému subjektu v rámci tzv. principu 
aktivní publicity nová povinnost304 spočívající ve zveřejňování informací 
poskytnutých na žádost ve lhůtě do 15 dnů od jejich poskytnutí, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3 InfZ). Namísto vlastních informací lze 
zveřejnit pouze doprovodné informace (§ 3 odst. 6 InfZ) v případě, nebyly-li 
informace poskytnuty v elektronické podobě (např. kopie rozhodnutí, smluv apod.) 
nebo jednalo-li se o mimořádně rozsáhlé informace poskytnuté v elektronické 
podobě (např. rozsáhlé tabulkové soubory). Přestože lze chápat uložení této 

                                                                                                                                        
doprovodná informace, že požadované informace jsou připraveny k převzetí.“. STAŠA, J. In 
HENDRYCH D. Správní právo: Obecná část. 6. vyd. Praha: C.H.BECK, 2006, str. 218 uvádí, že 
„v případě správního aktu, který nebyl ústně vyhlášen, může být sporné, zda projev vůle je učiněn 
navenek již samostatným vypravením k doručení nebo až doručením k adresátovi, resp. prvnímu 
z více adresátů“.  

300 Srov. rozsudek NSS ze dne 28.3.2007, č.j. 1 As 15/2006-73, ve kterém s odkazem na 
rozsudek ze dne 14.12.2004, č.j. 5 A 16/2002-43 [oba dostupné na www.nssoud.cz] bylo 
konstatováno, že „rozhodnutí ve smyslu § 15 odst. 4 věta první zákona o informacích [pozn.: jednalo 
se o znění Informačního zákona před novelou v roce 2006] je „vydáno“, jestliže je v uvedené lhůtě 
doručeno žadateli o informaci jeho písemné vyhotovení. Tento výklad je nutný proto, aby se žadatel 
mohl seznámit s jeho obsahem a také vůbec zjistit, zda jsou splněny podmínky pro fikci rozhodnutí, 
a tím i podmínky pro podání opravného prostředku či správní žaloby proti tomuto fiktivnímu 
rozhodnutí.“.  

301 Srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 28.4.2009, č.j. 4 As 55/2007-84 [dostupné 
na www.nssoud.cz], ze kterého pod bodem 19 uvádí, že: „… informace byly poskytnuty v zákonem 
stanovené lhůtě, pokud byly nejpozději v poslední den lhůty v písemné podobě alespoň předány 
k doručení.“. 

302 NSS tento názor neoznačuje za nesprávný, ale za nespravedlivý (srov. bod 21 téhož 
usnesení: „...po povinném subjektu nebylo lze spravedlivě požadovat, aby kromě odeslání informací 
tyto v zákonné lhůtě i doručil, neboť samotný akt doručení je již vázán na skutečnosti objektivně 
časově neurčitelné, počínáním povinného neovlivnitelné a často i závislé na konání osoby, které je 
doručováno.“. 

303 Například [online]. URL: http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=1718 [cit. 2009-12-09]. 
304 Nová povinnost nebyla součástí vládního návrhu novely InfZ v roce 2006. [online]. URL: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=991. [cit. 2009-09-10]. 
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povinnosti jako jeden z dalších kroků „otevírání“ veřejné správy veřejnosti, jsem 
přesvědčena, že při jeho dogmatickém naplňování může docházet k „přeplnění“ 
internetových stránek povinných subjektů nesourodou směsí různých druhů 
informací, odvislých od zájmů jednotlivých žadatelů a v celkovém souhrnu budou 
pro veřejnost nevyužitelné. Význam této povinnosti zveřejňovat již poskytnuté 
informace nalézám především u toho druhu informací, které jsou objektivně 
využitelné širším okruhem adresátů, nikoli pouze jednotlivým žadatelem. Za další 
nedostatky ustanovení § 5 odst. 3 InfZ lze považovat absenci časového omezení 
pro dobu zveřejnění poskytnutých informací a formální náležitosti takto 
zveřejňovaných informací. Bez odkazu na předmět žádosti může publikovaná 
informace pro veřejnost ztratit svou srozumitelnost. 

4.1.3.3 Částečné poskytnutí informace 

Kombinací mezi plným vyhověním žádosti o informaci a jejím celkovým 
odmítnutím je postup v případě, kdy část z požadovaných informací je 
poskytnutelná a část ze zákonných důvodů nikoli. V takovém případě je vyřizování 
žádosti ukončeno dvěma výstupy, a to formalizovaným správním rozhodnutím 
o částečném odmítnutí žádosti (srov. v § 15 odst. 1 InfZ slovní spojení „byť i zčásti 
nevyhoví“) a neformalizovaným sdělením obsahujícím zbývající informace 
způsobilé k poskytnutí. Jak již bylo uvedeno, povinný subjekt je při postupu podle 
ustanovení § 12 InfZ nucen respektovat několik principů, a to minimalizace, 
selekce, restriktivního výkladu (srov. čl. 4 odst. 4 Listiny) a dočasnosti ochrany 
(blíže k tomu viz kapitola 3.4.4.5). Pokud by povinný subjekt nerespektoval 
povinnost vydat o vyloučení části informací rozhodnutí305, je žadatel chráněn 
prostřednictvím ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, neboť má možnost podat 
stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci306. 

4.1.3.4 Odmítnutí žádosti  

Posledním možným postupem, nicméně pro žadatele nejméně uspokojivým, 
je vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ 
v případě, pokud se na celý obsah požadované informace vztahuje některý ze 
zákonných důvodů omezení v přístupu k informacím (viz kapitola 3.4.4). Lhůta pro 
vydání rozhodnutí je totožná se lhůtou pro poskytnutí informací a pro okamžik 
splnění této lhůty („vydá ve lhůtě“) platí shodně vše, co bylo výše uvedeno (viz 
kapitola 4.1.3.2.3). Za současné právní úpravy je situace částečně zjednodušena 
platností nového správního řádu, který expressis verbis v ustanovení § 71 odst. 2 

                                                 
305 Že se jedná o povinnost judikoval i NSS ve svém rozsudku ze dne 15.6.2007, 

č.j. 2 As 87/2006-94, ve kterém odkázal na své předchozí rozhodnutí ze dne 19.2.2004, 
č.j. 5 A 5/2002-33 [oba dostupné na www.nssoud.cz], z něhož vyplynulo, že „nevyhoví-li povinný 
subjekt částečně žádosti o poskytnutí informací, musí se o tom vyslovit výrokem rozhodnutí (§ 15 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Toto omezení musí být také 
odůvodněno.“. 

306 Do doby novely InfZ v roce 2006 bylo toto pochybení povinného subjektu „trestáno“ vznikem 
tzv. fikce negativního rozhodnutí (původní § 15 odst. 4). 
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písm. a) uvádí, že „dnem vydání rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu 
písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19…;“, přičemž 
„na písemnosti (…) se tato skutečnost vyznačí slovy: Vypraveno dne:“. 

Pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti je v souladu s kogentním ustanovením 
§ 20 odst. 4 písm. a) InfZ subsidiárně aplikovatelný správní řád, avšak za 
podmínky, že v rámci aplikace není zřejmé, o kterou část správního řádu se jedná, 
neboť Informační zákon neumožňuje expressis verbis aplikovatelnost SŘ pro 
„řízení o“ rozhodnutí. Pochybnosti nevzbuzuje aplikace části druhé, hlavy VI, dílu 6 
správního řádu, především ustanovení § 67 SŘ (obsah a forma rozhodnutí) 
a § 68 - 70 SŘ (náležitosti rozhodnutí), jak vyplývá z bohaté soudní judikatury, 
která povinným subjektům vytýká nedostatečnost odůvodnění rozhodnutí ve 
smyslu ustanovení § 68 odst. 3 SŘ, a dále ustanovení § 71 odst. 2 SŘ ke 
způsobům vydání rozhodnutí a § 72 SŘ (oznamování rozhodnutí). Pokud by byla 
ostatní ustanovení správního řádu o řízení vedeném před vydáním rozhodnutí 
z aplikace vyloučena, což lze a contrario z ustanovení § 20 odst. 4 InfZ dovodit, 
ztrácí žadatel o informaci jako účastník řízení řadu procesních práv. Mám za to, že 
do této míry formalizovat postup při vyřizování žádostí o informace by bylo proti 
pojetí celého Informačního zákona, který byl založen na neformálním postupu 
právě v zájmu rychlosti a efektivnosti poskytnutí informací.  

Nad rámec obecných náležitostí správního rozhodnutí požadovaných 
správním řádem jsou v ustanovení § 15 odst. 2 InfZ stanoveny zvláštní obligatorní 
náležitosti v případě, pokud je vydáváno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
odůvodněné ochranou obchodního tajemství (§ 9 InfZ) nebo duševního vlastnictví 
(§ 11 odst. 2 písm. c) InfZ). V případě, že je povinnému subjektu známa osoba, 
která vykonává majetková práva k předmětu ochrany práva autorského nebo 
práva k obchodnímu tajemství, stává se označení této fyzické nebo právnické 
osoby součástí odůvodnění307. 

4.1.4 Opakovaná žádost o informaci 

Informační zákon neupravuje postup povinného subjektu v případě 
opakovaného podávání žádosti o totožnou informaci stejným žadatelem. Absence 
této úpravy umožňuje žadatelům bez následků obcházet Informační zákon, 
zejména v souvislosti s požadavkem povinného subjektu na úhradu nákladů 
v důsledku mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. V rámci první žádosti 
jsou informace vyhledány a zpracovány a žadateli oznámena výše úhrady, 
nicméně žadatel ve stanovené lhůtě úhradu nezaplatí a žádost je odložena. 
V rámci druhé žádosti o stejné informace již úhradu požadovat nelze, neboť 
v daném okamžiku informace již existují a jsou k dispozici v požadované podobě.  

                                                 
307 V případě ustanovení § 15 odst. 2 InfZ se v části týkající se majetkových práv k předmětu 

ochrany práva autorského jedná o transpozici Evropské směrnice (čl. 4 odst. 3). V případě 
obligatorního označení oprávněné osoby k výkonu práv k obchodnímu tajemství došlo k transpozici 
směrnice extensivním způsobem a ratio legis tohoto požadavku lze pouze odhadnout (usnadnění 
žadateli „hledání“ osoby oprávněné k výkonu těchto chráněných práv).  
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Při řešení této situace se nabízí více možností postupu, přičemž zejména 
s ohledem na omezenou subsidiární aplikovatelnost správního řádu v rámci řízení 
o žádosti, neskončí-li negativním rozhodnutím, není ani jedno z řešení současně 
hospodárné a zároveň praeter legem, natož secundum legem. Nehospodárnou se 
jeví možnost znovuposkytnutí požadovaných informací v případě, jsou-li žádány 
větší soubory informací. Druhou možností je neformální sdělení a odkázání na již 
poskytnuté informace, které by mimochodem, nebyly-li příliš rozsáhlé, měly být 
již v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny. Třetí možností je 
odmítnutí žádosti rozhodnutím308, nicméně pro tento postup však Informační 
zákon neupravuje zákonný důvod.  

Odlišná situace nastává v případě, kdy již jednou o požádaných informacích 
bylo negativně rozhodnuto a žadatel například z důvodu zmeškání lhůty pro 
podání odvolání podává novou obsahově shodnou žádost. První možný postup 
konstatovaný i soudní judikaturou309 je vydání dalšího rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti, které je založeno na překážce věci pravomocně rozhodnuté. Tento postup 
je podle mého názoru již ze znění ustanovení § 48 odst. 2 SŘ (res iudicata) 
vyloučen, neboť: „Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož 
důvodu téže osobě pouze jednou.“. V případě negativního rozhodnutí o žádosti 
právo na informaci přiznáno není, naopak je odmítnuto310. Lze proto uzavřít 
vzhledem k nedostatku zvláštní úpravy v Informačnímu zákonu, že v případě 
opakované obsahově shodné žádosti o informaci se bude povinný subjekt povinen 
žádostí znovu zabývat, a pokud zjistí existenci stejných důvodů pro omezení práva 
na informace, bude nucen znovu vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. De lege 
ferenda považuji proto minimálně z důvodu posílení právní jistoty v Informačním 
zákonu jednoznačně stanovit postup pro vyřizování „opakovaných“ žádostí 

                                                 
308 K tomuto závěru dospěl NSS ve svém rozsudku ze dne 15.7.2004, č.j. 5 A 65/2002-33: 

„Pokud žalovaný měl zato, že dotyčné informace již byly podány (byť i po lhůtě k vyřízení původní 
žádosti), měl novou obsahově shodnou žádost v zákonné lhůtě z tohoto důvodu zamítnout 
(s náležitým odůvodněním, že ke splnění všech, v nové žádosti uvedených požadavků, již došlo). 
To se však nestalo.“. [Sb.NSS č. 750/2006]. Z novější judikatury srov. rozsudek NSS ze dne 
28.3.2008, č.j. 3 As 13/2007-75 [dostupný na www.nssoud.cz], který ale zároveň připouští, že 
Informační zákon nezmiňuje takovýto důvod odepření informací. 

309 Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 244/2001 ze dne 
31.10.2001: „Skutečnost, ze obdobná žádost podaná (…) byla v loňském roce zamítnuta 
a rozhodnutí je pravomocné, nebrání žalobci v podání žádosti nové.“. V související věci vedené pod 
sp. zn. 10 Ca 257/2002 ze dne 31.12.2002 krajský soud uvedl, že i v případě opakované žádosti 
o totožné informace, když o předchozí žádosti bylo předem negativně rozhodnuto, musí být taková 
žádost formálně vyřízena podle Informačního zákona, tzn. musí o ní být znovu negativně rozhodnuto 
a nepostačí neformální přípis, že o žádosti již bylo negativně rozhodnuto. Podle soudu se uplatní 
překážka věci pravomocně rozhodnuté a tehdy i rozhodnutí o odmítnutí žádosti bude založeno na 
tom, že brání překážka věci pravomocně rozhodnuté. [online]. URL: 
http://www.mestobechyne.cz/user_data/web/meu/vz2002.pdf . [cit. 2009-10-08]. 

310 K tomu shodně i Krajský soud v Ostravě sp. zn. 22 Ca 58/2000 ze dne 20.12.2000 
[SJS č. 849/2001]: „v řízení zahajovaném na návrh mohou materiální právní moci nabýt pouze 
pozitivní správní rozhodnutí, zatímco negativní správní rozhodnutí nabývají pouze formální právní 
moci. Negativní rozhodnutí tak nebrání správnímu orgánu v provedení nového řízení a vydání 
nového rozhodnutí v téže věci.“ nebo NSS v rozsudku ze dne 7.2.2008, č.j. 6 Ans 9/2006-52 
[dostupný na www.nssoud.cz]. Shodně i právní teorie: VOPÁLKA, V. In HENDRYCH, D. a kol. 
Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003, s. 343. 
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o informace, včetně případného stanovení lhůty, ve které je možné novou žádost 
podat.  

4.2 Řízení o opravných prostředcích 

Novelou InfZ v roce 2006 došlo k zásadním změnám v oblasti opravných 
prostředků, neboť kromě standardní obrany v podobě odvolání či rozkladu podle 
ustanovení § 16 InfZ došlo k zavedení nového quasiopravného prostředku 
v podobě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci (srov. § 16a InfZ), 
který řeší před novelou Informačního zákona situace vzniklé v důsledku nečinnosti 
povinného subjektu (tzv. fikce negativních rozhodnutí). Tato novela rovněž 
přispěla k širší aplikaci správního řádu, nicméně v případě stížnosti jsem 
přesvědčena, že ne zcela vhodným způsobem dělením, resp. odsazením textu 
zákona. Dochází totiž k tomu, že se správní řád použije pro počítání lhůt, 
doručování a náklady řízení pouze u řízení o stížnostech, nikoli i pro rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti a pro odvolací řízení.  

4.2.1 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci 
(infostížnost) 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci podle ustanovení 
§ 16a InfZ lze považovat za opravný prostředek sui generis, neboť v celém 
právním řádu nelze nalézt obdobný institut. V dalším textu bude tato stížnost 
označena jako „infostížnost“311, a to z důvodu, aby tento institut nebyl zaměnitelný 
se stížností ve smyslu ustanovení § 175 SŘ312. Záměna s ústavní stížností ve 
smyslu ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu313, 
nebo s kasační stížností ve smyslu ustanovení § 102 s.ř.s.314, v úvahu nepřipadá.  

                                                 
311 Stejné označení pro označení stížnosti použil KOLMAN, P. Infostížnost aneb Stížnost na 

postup při vyřizování žádosti o informace. Právní rádce, 2007, č. 11, s. 46. 
312 Stížností ve smyslu ustanovení § 175 SŘ je nutné rozumět podání, které „směřuje proti 

nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu“, neposkytuje-li správní 
řád jiný prostředek ochrany. Osobně se domnívám, že ustanovení 175 SŘ je v rámci řízení o žádosti 
o informaci v režimu Informačního zákona aplikovatelný, přestože není uveden v taxativně 
vymezených ustanoveních správního řádu v ustanovení § 20 odst. 4 InfZ. Použití ustanovení 
§ 175 SŘ je podle mého názoru na místě v okamžiku, pokud úřední osoba vyřizující žádost 
o informaci podle Informačního zákona bude hrubým způsobem urážet žadatele (například právě 
z důvodu, že opětovně podává žádost o informaci). 

313 Ústavní základ ústavní stížnosti je dán v čl. 87 odst. písm. d), resp. i písm. c) Ústavy. Ze 
zákona o Ústavním soudu vyplývá, že oprávnění podat ústavní stížnost svědčí každému, který tvrdí, 
že mu bylo pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným 
zásahem orgánu veřejné moci porušeno jeho základní právo nebo svoboda zaručené ústavním 
pořádkem (v případě ústavní stížnosti územního samosprávného celku je tvrzeno porušení práva na 
samosprávu). 

314 Podle ustanovení § 102 s.ř.s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti 
pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož 
toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. 
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4.2.1.1 Podání infostížnosti  

Forma podání infostížnosti je v zájmu požadavku na částečně neformální 
proces poskytování informací identická jako v případě žádosti o informaci, a proto 
ji lze podat jak ústně tak písemně (§ 16a odst. 2 InfZ), přičemž z hlediska 
praktického využití mám za to, že mnohem častější bude písemná forma. Oproti 
úpravě podání žádosti o informaci již Informační zákon expressis verbis neuvádí, 
že ji lze podat „i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací“, 
nicméně dovozuji, že takovému postupu nic nebrání (čl. 2 odst. 4 Ústavy, 
čl. 2 odst. 3 Listiny). Určitou analogii s ustanovením § 13 odst. 2 InfZ lze nalézt 
v úpravě postupu v případě, že ústně podaná infostížnost není ihned vyřízena a je 
zapotřebí vyhotovit její písemný záznam. Oproti žádosti o informaci tento úkon 
nepřísluší žadateli, ale je překvapivě uložen povinnému subjektu. Informační 
zákon neobsahuje zvláštní úpravu obsahu záznamu o infostížnosti a ani 
ustanovení § 18 SŘ o protokolu není subsidiárně aplikovatelné. Lze shrnout, že 
náležitosti písemného záznamu by v minimálním rozsahu měly odpovídat 
per analogiam obsahovým náležitostem žádosti o informaci (§ 14 odst. 2 InfZ). 
Obdobný závěr lze přijmout i k obsahu písemné infostížnosti, neboť Informační 
zákon žádnou úpravu ani v tomto ohledu neobsahuje. 

Přestože Informační zákon nestanoví, že se infostížnost podává 
prostřednictvím povinného subjektu, tato skutečnost vyplývá logickým výkladem 
z ustanovení § 16a odst. 5 („povinný subjekt….kdy mu stížnost došla…“). V této 
souvislosti poukazuji na další terminologickou nepřesnost Informačního zákona, 
jelikož lhůta pro další fázi procesu vyřizování infostížnosti počíná běžet nikoli ode 
dne doručení, ale ode dne, kdy infostížnost „došla“, přestože lze výkladem dospět, 
že se jedná o shodný okamžik se dnem doručení, popřípadě se dnem sepsání 
písemného záznamu.  

4.2.1.2 Důvody infostížnosti 

Informační zákon taxativně vymezuje čtyři důvody pro podání infostížnosti 
(srov. § 16a odst. 1) s výhradou, že pátý důvod lze určit logickým výkladem jeho 
odstavce 3. Infostížnost lze podat v případě, že: 

• žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci (§ 6 InfZ) a nesouhlasí s tím; 
stanovení tohoto důvodu lze považovat za nelogické, neboť ustanovení 
§ 6 odst. 2 InfZ umožňuje žadateli trvat na přímém poskytnutí zveřejněné 
informace a povinný subjekt by ji měl poskytnout; v případě, že by tak 
neučinil, byl by aplikovatelný spíše druhý stížnostní důvod (neposkytnutí 
informací ve stanovené lhůtě);  

• žadateli nebyla po uplynutí lhůty 15, resp. 25 dní poskytnuta informace315 
a současně nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; vymezení 
tohoto důvodu je patrně reakcí na právní úpravu Informačního zákona před 

                                                 
315 Obdobné lhůty platí, nebyla-li předložena konečná licenční nabídka. 
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jeho novelou v roce 2006, která v případě absolutní nečinnosti povinného 
subjektu založila vznik tzv. fikce negativního rozhodnutí; pro určení 
okamžiku „po uplynutí lhůty“ již ustanovení § 20 odst. 4 InfZ připouští 
subsidiární aplikaci správního řádu pro počítání času (o „včasnosti“ vydání 
rozhodnutí – viz blíže v kapitole 4.1.3.2.3)316;  

• povinný subjekt nerespektoval zásady zakotvené v ustanovení § 12 InfZ 
a postup vymezený v ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a „opomenul“ vydat 
rozhodnutí o odmítnutí části informací, když první část informací již poskytl, 
čímž je opět řešena situace vzniku tzv. fikce negativního rozhodnutí; 

• žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů, která mu byla před poskytnutím 
informací oznámena (§ 17 odst. 3 InfZ)317; jedná se o jednoznačný posun 
ve prospěch žadatele, neboť Informační zákon před novelou v roce 2006 
neumožňoval žádný prostředek obrany proti neúměrným nákladům, které 
mohl povinný subjekt v souvislosti s poskytnutím informací požadovat; 

• žádost o informaci byla odložena z důvodu absence působnosti povinného 
subjektu k vyřízení žádosti; tento pátý důvod nevyplývá z odstavce 1, ale 
logickým výkladem z odstavce 3, neboť toto ustanovení stanoví běh lhůty 
pro podání infostížnosti a spojuje její počátek na den doručení sdělení 
podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ. 

Pochybnosti o tom, zda se skutečně jedná o pátý stížnostní důvod, 
vyvolávají ostatní odstavce ustanovení § 16a, neboť o tomto důvodu nelze 
uvažovat v rámci dalšího řízení (např. v úvahu by přicházelo přikázání 
žádosti o informaci k vyřízení určitému povinnému subjektu, o němž se 
nadřízený orgán domnívá, že je příslušný). 

Infostížnost nelze podat proti nečinnosti odvolacího orgánu, obranou je 
pouze podnět k opatření proti nečinnosti podle ustanovení § 80 SŘ a podání 
žaloby pro nečinnost podle ustanovení § 79 s.ř.s. 

4.2.1.3 Lhůta pro podání infostížnosti 

Informační zákon stanoví žadateli poměrně dlouhou lhůtu pro podání 
infostížnosti, která je 30 dnů. Vzhledem k tomu, že správní řád je aplikovatelný 
pouze pro počítání lhůt v rámci řízení o infostížnosti, nelze dovodit, že by bylo 
možné prominout zmeškání lhůty (§ 41 SŘ) v případě ze závažných důvodů 

                                                 
316 De lege ferenda je otázkou, zda by pod tento stížnostní důvod bylo možné zařadit případy, 

kdy se žadatel na rozdíl od povinného subjektu domnívá, že požadovaná informace je informací ve 
smyslu Informačního zákona (§ 2 odst. 4), nebo kdy se na poskytnutí informace vztahuje Informační 
zákon (a contrario § 2 odst. 3), nebo kdy je žadatel přesvědčen, že jeho podání je ex lege žádostí 
o informaci (a contrario § 14 odst. 4). Jsem přesvědčena, že nejsou-li splněny základní atributy pro 
aplikaci Informačního zákona, bylo by proti smyslu, aby na jeho základě byla podána infostížnost. 
V případě akceptace tohoto názoru by naopak zůstalo nedořešeno, zda by žadatel měl k dispozici 
jiné prostředky obrany a podle jaké právní normy. Názor o další neaplikovatelnosti Informačního 
zákona v případě „nepovinného“ subjektu potvrzuje rozsudek NSS ze dne 30.5.2007, 
č.j. 3 As 50/2006-68 (ve vazbě na rozsudek ze dne 15.12.2005, č.j. 1 As 41/2004-56), [Sb.NSS 
č. 811/2006]. 

317 Obdobné je oprávnění žadatele, nesouhlasí-li s výší odměny za oprávnění užít informaci na 
základě licenční smlouvy – ustanovení § 14a odst. 2 InfZ. 
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opožděně podané infostížnosti. Mám za to, že se jedná o lhůtu propadnou, a po 
lhůtě podaná infostížnost je proto nepřípustná. Způsob „vyřízení“ opožděně 
podané infostížnosti Informační zákon neupravuje a subsidiární aplikace 
správního řádu (např. 92 odst. 1 SŘ – odmítnutí opožděného odvolání) je rovněž 
vyloučena na základě ustanovení § 20 odst. 4 InfZ. 

Stanovení počátku běhu této lhůty se odlišuje podle stížnostního důvodu. 
V případě nesouhlasu s odkázáním na zveřejněnou informaci, s odložením 
z důvodu absence působnosti povinného subjektu a nebo s výší úhrady318 se 
jedná o den doručení sdělení oznamujících výše uvedené skutečnosti. V případě 
nečinnosti povinného subjektu, ať již v podobě neposkytnutí informací, nevydání 
rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti nebo nepředložení konečné licenční 
nabídky, počíná lhůta běžet ode dne, kdy uplynula lhůta 15 dní od podání žádosti 
nebo jejího doplnění, či prodloužená lhůta 25 dní.  

4.2.1.4 Vyřízení infostížnosti 

Infostížnost může vyřídit jak povinný subjekt, tak nadřízený orgán, nicméně 
každý z nich je vázán jinou lhůtou. Povinný subjekt je příslušný k vyřízení 
infostížnosti v případě, je-li podána ústně a lze-li ji vyřídit (kladně) ihned. Ve 
druhém případě je povinný subjekt vázán sedmidenní lhůtou ode dne, kdy mu 
infostížnost došla a může buď zcela vyhovět (poskytnout informace v plném 
rozsahu)319 nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tento postup bude 
aplikovatelný i pro případ částečného vyhovění, tj. část informací bude poskytnuta 
a o části bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Tato možnost plyne 
z ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, které zavádí legislativní zkratku „rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti“ pro plné i částečné odmítnutí. Tento postup nelze považovat 
za tzv. autoremeduru ve smyslu ustanovení § 87 SŘ, neboť infostížností není 
napadáno správní rozhodnutí, ale mimo jiné skutečnost, že právě správní 
rozhodnutí nebylo vydáno.  

Pokud povinný subjekt v sedmidenní lhůtě neprovedl výše uvedené úkony, 
předává spis při současném zachování této sedmidenní lhůty nadřízenému orgánu 
(k určení nadřízeného orgánu viz kapitola 4.2.2.5). Informační zákon odlišuje 
způsob vyřízení infostížnosti podle stížnostního důvodu s tím, že ve všech 
případech z jeho dikce plyne, že nadřízený orgán „rozhodne“, tj. vydá správní 
rozhodnutí s výjimkou postupu podle § 16a odst. 6 písm. c) InfZ, kdy „mezikrokem“ 
je vydání usnesení o převzetí věci. Informační zákon zároveň respektuje zvláštní 
postup v případě rozhodování nadřízeného orgánu o postupu územního 
samosprávného celku v samostatné působnosti. Nadřízený orgán je povinen 

                                                 
318 Zákonodárce opomenul stanovit lhůtu pro podání infostížnosti proti výši odměny. Mám za to, 

že by se mělo jednat rovněž o lhůtu 30 dní ode dne oznámení její výše (obdobný názor zastává 
M. Kousal in KOUSAL, M. Novinky ve svobodném přístupu k informacím podruhé – opravné 
prostředky [online]. URL: http://www.viaiuris.cz/files/via_soubor_5.pdf. [cit. 2009-09-25]. 

319 Lhůta 7 dnů platí i pro předložení konečné licenční nabídky. 
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o infostížnosti rozhodnout ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu byla povinným 
subjektem předložena (§ 16a odst. 8 InfZ). 

Jedná-li se proto o infostížnost, jejímž předmětem byl nesouhlas s odkazem 
na zveřejněnou informaci a nečinnost povinného subjektu, má nadřízený orgán tři 
možnosti dalšího postupu (§ 16a odst. 6 InfZ). Souhlasí-li nadřízený orgán 
s postupem povinného subjektu, rozhodnutím jej potvrdí. Jelikož zároveň není 
zřejmé, zda lze na stížnostní řízení aplikovat ustanovení správního řádu 
o odvolacím řízení, nelze dovodit, zda výroková část rozhodnutí o infostížnosti 
bude znít „infostížnost se zamítá a postup povinného subjektu se potvrzuje“ nebo 
jen secundum legem „postup povinného subjektu se potvrzuje“. V opačném 
případě nadřízený orgán vydá rozhodnutí, kterým uloží povinnému subjektu, aby 
konal (žádost vyřídil poskytnutím informací nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti)320, a k provedení úkonu stanoví povinnému subjektu konkrétní lhůtu, která 
nesmí být delší než 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Třetí, avšak pro 
posuzování postupu orgánů územních samosprávných celků při výkonu samotné 
působnosti vyloučenou, variantou je, že nadřízený orgán usnesením věc 
převezme a žádost o informaci vyřídí sám (buď poskytnutím informací nebo 
vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti). Mám za to, že třetí postup je vyloučen 
také pro případ neposkytnutí konečné licenční nabídky, neboť Informační zákon 
toto oprávnění nadřízenému orgánu expressis verbis nepřiznává. Výše uvedená 
rozhodnutí se doručují žadateli i povinnému subjektu a odvolání proti nim nejsou 
přípustná s výjimkou třetího druhu rozhodnutí, ve kterém nadřízený orgán 
vystupuje při vyřizování žádosti o informaci z pozice prvoinstančního orgánu. To 
neplatí, rozhoduje-li vedoucí ústředního správního úřadu, např. ministr. Z důvodu 
zúžené aplikovatelnosti správního řádu není možné v souvislosti s rozhodnutím 
o infostížnosti vést přezkumné řízení nebo obnovu řízení (§ 20 odst. 4 InfZ). 

Je-li předmětem infostížnosti výše úhrady (nebo tzv. licenční odměny), je 
nadřízený orgán oprávněn rozhodnout dvojím, resp. trojím způsobem 
(§ 16a odst. 7 InfZ). Je-li povinný subjekt vůči nadřízenému orgánu ve 
„standardním“ vztahu podřízenosti (např. vertikálně dekoncentrované orgány 
státní správy), může nadřízený orgán v případě souhlasu s postupem povinného 
subjektu výši úhrady/odměny potvrdit, nebo v případě nesouhlasu její výši snížit321. 
Je-li ale povinným subjektem orgán územního samosprávného celku 
a úhrada/odměna byla stanovena v rámci výkonu samostatné působnosti, může 
nadřízený orgán v případě souhlasu rovněž výši úhrady/odměny potvrdit, ale 
v případě nesouhlasu nesmí výši odměny snižovat, pouze povinnému subjektu 
(orgánu územního samosprávného celku) uložit, aby ve stanovené lhůtě 15 dní od 

                                                 
320 V případě konečné licenční nabídky uloží nadřízený orgán povinnému subjektu, aby ji 

žadateli předložil. 
321 Rozhodnutí o potvrzení nebo o snížení výše úhrady (odměny) je soudně přezkoumatelné, 

neboť je rozhodnutím o stanovení práv a povinností ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. Jak 
dokazuje rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 10 Ca 139/2007-42 ze dne 
29.2.2008 [online]. URL: http://www.viaiuris.cz/files/ctvrtletni_soubory/soubor14.pdf [cit. 2009-09-25].  
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doručení rozhodnutí zjednal nápravu322. Rozhodnutí nadřízeného orgánu jsou 
doručena opětovně žadateli i povinnému subjektu s tím, že odvolání není 
v žádném z případů přípustné. I zde platí nepřípustnost přezkumného řízení nebo 
obnovy řízení.  

4.2.1.5 Opakovaná infostížnost  

Za částečně nadbytečnou lze považovat úpravu možnosti podat další novou 
infostížnost (§ 16a odst. 10 InfZ) v případě, pokud nadřízený orgán posuzoval 
v důsledku převzetí věci žádost o informaci jako prvoinstanční orgán a sám 
informaci poskytl. Vzhledem k tomu, že informaci mohl nadřízený orgán 
poskytnout odkázáním na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1 InfZ) nebo 
poskytnout částečně, aniž by vydal o zbývající části rozhodnutí o odmítnutí části 
žádosti, je vyústěním principu infostížnosti a principu ochrany práv žadatele, že 
infostížnost lze podat i proti rozhodnutí nadřízeného orgánu, rozhoduje-li jako 
prvoinstanční orgán.  

Naproti tomu za chybějící považuji úpravu o možnosti podat opakovanou 
infostížnost pro případ, kdy nadřízený orgán přikáže povinnému subjektu, aby 
žádost vyřídil (§ 16a odst. 6 písm. b) InfZ) a povinný subjekt je opětovně buď 
nečinný nebo informace poskytne částečně a rozhodnutí o zbývající části nevydá.  

4.2.2 Odvolání 

Ve srovnání s infostížností je odvolání řádným opravným prostředkem proti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části podle ustanovení § 16 InfZ. Na 
základě kogentního ustanovení § 20 odst. 4 InfZ se pro odvolací řízení subsidiárně 
aplikují ustanovení správního řádu části druhé hlavy VIII s tím, že ustanovení 
§ 16 InfZ obsahuje oproti obecné úpravě odchylky. 

4.2.2.1 Podání odvolání 

Odvolání může podat žadatel proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Vzhledem 
k tomu, že ustanovení § 15 odst. 1 InfZ zavádí legislativní zkratku „rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti“ i pro rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, platí, že předmětem 
odvolání může být také toto rozhodnutí. Informační zákon zde může působit 
výkladové obtíže, neboť podle ustanovení § 15 odst. 5 písm. b) se v případě 
neupřesnění žádosti o informaci vydává rovněž „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“ 
(„rozhodne o odmítnutí žádosti“) a je proto otázkou, zda toto rozhodnutí může být 
napadeno odvoláním ve smyslu ustanovení § 16 InfZ. Mám za to, že ano, neboť 
bude-li tomuto správnímu aktu přiznána povaha správního rozhodnutí, je na místě 

                                                 
322 Příslušným k rozhodnutí o infostížnosti proti postupu obce v případě informací v samostatné 

působnosti je krajský úřad, i když sazebník úhrad vydala rada města svým usnesením, neboť 
ustanovení § 16a odst. 7 písm. c) InfZ je speciální vůči ustanovení § 124 ZoO, které stanovuje 
pravomoc Ministerstva vnitra v oblasti dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení rady obce 
v samostatné působnosti (srov. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích 
sp.zn. 10 Ca 139/2007-42 ze dne 29.2.2008) 
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umožnit proti němu použití prostředku obrany. Žadatel se může práva podat 
odvolání vzdát (§ 81 odst. 2 SŘ) stejně tak, jako podané odvolání vzít zpět 
(§ 81 odst. 2 SŘ). Odvolání je možné podat i proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
vydanému nadřízeným orgánem v rámci řízení o infostížnosti podle ustanovení 
§ 16a odst. 9 věta druhá InfZ, ale jen v případě, nerozhodoval-li vedoucí 
ústředního správního úřadu nebo ten, kdo stojí v čele povinného subjektu. 

Na rozdíl od chybějící úpravy o obsahu infostížnosti jsou obsahové 
náležitosti odvolání stanoveny v subsidiárně aplikovatelném ustanovení 
§ 82 odst. 2 SŘ, které zároveň odkazuje i na ustanovení § 37 odst. 2 SŘ. 
Z uvedeného lze dovodit, že součástí odvolání jsou shodné identifikační údaje 
jako v případě žádosti o informaci (§ 14 odst. 2 InfZ), a to včetně data narození 
žadatele. Nelze předjímat, do jaké míry bude absence tohoto údaje závažným 
nedostatkem bránícím vyřízení odvolání. Vzhledem k tomu, že v řízení o žádosti 
o informaci bývá pouze jeden účastník řízení, a to sám žadatel, je odvolání 
podáváno pouze v jednom výtisku, přičemž pro svoji potřebu může mít vyhotoven 
stejnopis. K otázce formy podání odvolání se již vyjádřila soudní judikatura323 
a v případě elektronicky podaného odvolání stanovila, že platí jednoznačné 
požadavky vyplývající z ustanovení § 37 odst. 4 a 5 správního řádu. 

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti vydal (§ 86 odst. 1 SŘ, výkladem lze dovodit i z § 16 odst. 2 InfZ – 
„povinný subjekt předloží odvolání…ode dne doručení odvolání“). Pokud by 
žadatel podal odvolání u nadřízeného orgánu povinného subjektu v poslední den 
lhůty, a tento jej přes veškeré úsilí nepostoupil povinnému subjektu ještě v tento 
den, bude možné na takové odvolání pohlížet jako opožděné podané, neboť 
subsidiární aplikace ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) SŘ pro odvolací řízení podle 
ustanovení § 20 odst. 4 InfZ nevyplývá. 

4.2.2.2 Důvody odvolání 

Důvodem pro podání odvolání je ve většině případů nesouhlas žadatele 
s odmítnutím jeho žádosti o informaci, tj. nesouhlas s aplikovaným zákonným 
důvodem pro omezení přístupu k informaci, například na základě překročení mezí 
správního uvážení. Přestože lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nikoli pouze odůvodnění (§ 82 odst. 1 SŘ), nelze 
vyloučit podávání odvolání, která nicméně směřují právě proti odůvodnění, 
a to kvůli jeho nedostatečnosti (například pro absenci úvah, které vedly povinný 
subjekt k odmítnutí žádosti). Předmětem odvolání může rovněž být 
nerespektování principu selekce a minimalizace (§ 12 InfZ), a proto se žadatel 

                                                 
323 Srov. rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č.j. 9 As 90/2008-70 [dostupný na www.nssoud.cz]: 

„…; při jeho projednání [pozn.: myšleno odvolání, resp. rozkladu] je s ohledem na § 16 v souvislosti 
s § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, nutno podpůrně vyjít ze správního řádu, 
jenž pro případ elektronického podání stanoví jasná pravidla jednání, která v projednávané věci 
nebyla ze strany stěžovatelky dodržena.“. V posuzované věci stěžovatelka podala rozklad 
prostřednictvím elektronické pošty bez toho, aniž by podání opatřila zaručeným elektronický 
podpisem, resp. do 5 dnů písemně nebo ústně potvrdila do protokolu. 
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odvoláním domáhá větší části informací, než které mu byly poskytnuty. Povinný 
subjekt odmítl poskytnout celou smlouvu s odkazem na ochranu obchodního 
tajemství, zatímco byl povinen smlouvu poskytnout a pouze zneviditelnit ta 
smluvní ustanovení, která ochranu požívají.  

4.2.2.3 Lhůta pro podání odvolání 

Vzhledem k tomu, že Informační zákon nestanoví zvláštní úpravu ohledně 
lhůty pro podání odvolání, platí obecná lhůta 15 (kalendářních) dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí o odmítnutí žádosti žadateli (§ 83 odst. 1 SŘ). Formou 
oznámení ve smyslu ustanovení § 72 SŘ bude v případě aplikace Informačního 
zákona převážně doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do 
vlastních rukou, neboť ústní vyhlášení Informační zákon nepředpokládá. 
S postupným nástupem elektronizace komunikace zejména v souvislosti se 
zavedením doručování prostřednictvím datových schránek bude v úvahu připadat 
i oznámení rozhodnutí elektronicky (§ 19 odst. 3, 8, 9 SŘ) a lhůta 15 dnů počne 
běžet ode dne následujícím po dni, co se žadatel přihlásí do své datové schránky, 
nebo nastane fikce doručení (§ 17 odst. 3, resp. 4 zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). 

Protože ustanovení správního řádu o počítání času se podle ustanovení 
§ 20 odst. 4 SŘ vztahují pouze na řízení o infostížnosti, lze dovodit, že pravidla 
pro zachování lhůty, popřípadě prominutí zmeškané lhůty v případě opožděně 
podaného odvolání, nebude možné aplikovat a 15-ti denní lhůta se stane lhůtou 
propadnou. Delší lhůta pro podání odvolání vyplyne pouze v případě, kdy 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebude obsahovat řádné poučení 
(§ 68 odst. 5 SŘ). 

4.2.2.4 Vyřízení odvolání 

Postup při vyřízení odvolání se řídí ustanoveními § 87 až 93 SŘ 
s odchylkami upravenými v ustanovení § 16 odst. 2 a 3 InfZ.  

4.2.2.4.1 Autoremedura 

Jelikož to není Informačním zákonem vyloučeno, může324 povinný subjekt 
odvolání vyřídit způsobem, že o něm sám rozhodne tak, že napadené rozhodnutí 
v plném rozsahu zruší a veškeré požadované informace poskytne 
(tzv. autoremedura - § 87 SŘ). Změna rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rámci 
autoremedury je přípustná pouze v případě, pokud by rozhodnutí obsahovalo více 
výrokových částí, žadatel by odvoláním napadl pouze některé z nich a právě 

                                                 
324 Slovo „může“ je nutné vykládat jako kompetenční ustanovení, nikoli jako vymezení 

správního uvážení a povinný subjekt musí rozhodnout v autoremeduře vždy, jsou-li pro to dány 
zákonné důvody. Zároveň je respektována zásada stanovená ustanovením § 6 odst. 2 SŘ. Pro 
výklad pojmu „může“ ve smyslu „musí“ svědčí i ustanovení § 88 odst. 1 SŘ, ze kterého plyne 
„Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup podle § 87,…“. 
Srov. VEDRAL, J. Správní řád: Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, s. 516. 
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v tomto rozsahu by došlo ke změně rozhodnutí a k plnému vyhovění žadateli. 
Rozhodování o odvolání formou autoremedury je procesně snazší, neboť řízení 
nemá většinou více účastníků než samotného žadatele a újma nemůže být 
žádnému dalšímu účastníkovi způsobena. 

4.2.2.4.2 Zastavení řízení 

Pokud povinný subjekt o odvolání nerozhodne v rámci autoremedury 
a nastane-li některá ze skutečností předvídaných v ustanovení § 66 odst. 1 
písm. a), e), f) nebo g) nebo odst. 2 SŘ, povinný subjekt řízení o odvolání 
usnesením zastaví. Přestože by o aplikovatelnosti tohoto ustanovení mohly být 
pochybnosti, neboť v části správního řádu upravující řízení o odvolání není 
uvedeno explicitně, což předvídá ustanovení § 20 odst. 4 InfZ, jsem přesvědčena, 
že aplikovatelné je, jelikož ustanovení § 88 odst. 2 SŘ na ně přímo odkazuje. 
K tomuto postupu je povinný subjekt oprávněn například v případě, že žadatel 
vezme své odvolání zpět, nebo pokud povinný subjekt zjistí, že v mezidobí vyřídil 
opakovanou textově identickou žádost o informaci téhož žadatele a původně 
neposkytnuté informace mu byly již poskytnuty (srov. § 48 odst. 1 SŘ – 
tzv. litispendence). 

4.2.2.4.3 Předložení odvolání nadřízenému orgánu 

První odchylkou od úpravy dané správním řádem je stanovení lhůty pro 
předání odvolání spolu se spisovým materiálem od povinného subjektu 
k nadřízenému orgánu. Správní řád v ustanovení § 88 odst. 1 stanoví lhůtu 
30 dnů, Informační zákon v ustanovení § 16 odst. 2 lhůtu poloviční, 
tj. 15 (kalendářních) dnů. Naproti tomu specialitu úpravy Informačního zákona 
o rozsahu předávaných dokumentů nadřízenému orgánu vůči správnímu řádu 
nelze dovozovat, a přestože Informační zákon stanoví pouze předložení „odvolání 
spolu se spisovým materiálem“, rozumí se jím i stanovisko povinného subjektu 
k odvolání. Mám za to, že součástí předávaného spisu by měly být také informace, 
které byly předmětem žádosti a které nebyly poskytnuty325. Kratší lhůta (10 dnů) je 
stanovena povinnému subjektu pro předání odvolání se spisem, pokud posoudí, 
že se jedná o odvolání nepřípustné nebo opožděné (§ 88 odst. 1 SŘ).  

                                                 
325 Nejsou-li totiž nadřízenému orgánu (nebo rozkladové komisi) k dispozici, není ve většině 

případů možné odpovědně posoudit, zda důvod pro odmítnutí žádosti byl aplikován v souladu se 
zákonem či nikoli. K této otázce se vyslovil již i NSS v rozsudku ze dne 31.7.2006, č.j. A 2/2003-73 
[dostupný na www.nssoud.cz], byť v jiné situaci (úplné podklady nebyly povinným subjektem 
předloženy přímo soudu): „I v případě, kdy správní spis není předložen úplný, a správní orgán 
nevyhoví výzvě soudu k jeho doplnění, soud dojde k závěru, že žalovaný není schopen doložit, 
z jakých skutkových zjištění vlastně správní orgány vycházely při svém rozhodování, a že je tedy 
správní rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.“.  
Pokud by předložený spis pro rozhodování nadřízeného orgánu byl úplný (tj. včetně požadované 
informace), stalo by se poté neopominutelnou komplikací nahlížení do spisu (§ 38 SŘ). 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

124 
 

4.2.2.5 Určení nadřízeného (odvolacího) orgánu 

Jednou z nejpodstatnějších otázek z hlediska platnosti326 rozhodnutí 
o odvolání je určení nadřízeného orgánu jako odvolacího. Do novely InfZ v roce 
2006 tato situace byla komplikovanější v důsledku nejasnosti v případě vyřizování 
žádostí o informace orgány územních samosprávných celků (přenesená nebo 
samostatná působnost) a dále v důsledku v té době ještě neúčinného nového 
správního řádu. Za současné platné právní úpravy by určení nadřízeného orgánu 
nemělo činit aplikační obtíže, přestože určité nejasnosti mohou přetrvávat 
a odvolací orgán je určován spíše intuitivně, než s oporou zákonného ustanovení. 
Základní úprava této otázky vychází z ustanovení § 178 SŘ, který je podle 
kogentního ustanovení § 20 odst. 4 InfZ plně aplikovatelný, a dále ze zvláštní 
úpravy dané ustanovením § 20 odst. 5 InfZ. Přestože by tato otázka mohla být 
také předmětem rozsáhlých úvah, postačuje ve stručnosti uvést pro určení 
nadřízeného orgánu následující pravidla: 

• v případě státních orgánů v kategorii výkonné moci je nadřízenost dána 
buď vlastní organizací dekoncentrované státní správy (finanční úřad → 
finanční ředitelství), nebo stanovena zvláštním zákonem (Policie České 
republiky → Ministerstvo vnitra) nebo odvozena od orgánu vykonávajícího 
dozor či kontrolu (Státní zemědělský intervenční fond → Ministerstvo 
zemědělství). V případě ústředních správních úřadů je nadřízeným 
orgánem státní tajemník327 (byl-li ustanoven) nebo ministr případně 
vedoucí jiného ústřední správního úřadu (Ministerstvo vnitra → ministr 
vnitra, Český statistický úřad → předseda Českého statistického úřadu); 

• v případě státních orgánů v kategorii soudní moci se vychází ze zvláštních 
zákonů týkajících se soustavy soudů (předseda [okresního, krajského, 
vrchního, Nejvyššího] soudu → Ministerstvo spravedlnosti328). U Ústavního 
soudu je nutné vycházet z jeho vnitřních norem (generální sekretář 
Ústavního soudu → (zřejmě) předseda Ústavního soudu329); 

• v případě státních orgánů v kategorii zákonodárné moci je nutné vycházet 
z jejich vnitřních předpisů (ředitel organizačního útvaru Kanceláře 
Poslanecké sněmovny → vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, 

                                                 
326 Jestliže by nerozhodoval k tomu příslušný orgán, jednalo by se o nulitní (nicotné) rozhodnutí 

a ve svém důsledku by nastala jedna z nejtěžších vad příslušnosti. Srov. STAŠA, J. In HENDRYCH, 
D. a kol. Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003, s. 138. 

327 Pro případ řízení o rozkladu podanému proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí žádosti 
o informaci rozhoduje ministr (ustanovení § 152 odst. 2 je speciální vůči ustanovení § 178 odst. 2 
SŘ). 

328 K tomu rozsudky NSS ze dne 7.2.2008, č.j. 4 Ans 11/2007-102 [Sb.NSS č. 1817/2009], ze 
dne 12.3.2008, č.j. 4 Ans 12/2007-104 nebo ze dne 28.5.2009, č.j. 4 Ans 1/2009-54 [oba dostupné 
na www.nssoud.cz]. 

329 Viz článek 2.1.6. Organizačního řádu Ústavního soudu. [online]. URL: 
http://www.concourt.cz/pages/org_us/org_rad.html. [cit. 2009-09-04]. 
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ředitel odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu → vedoucí 
Kanceláře Senátu330); 

• v případě orgánů územních samosprávných celků při výkonu samostatné 
působnosti se vychází z ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) a § 94 odst. 1 
ZoK a ustanovení § 178 odst. 2 SŘ (u obcí: obecní úřad (pověří-li ho tím 
rada obce) → krajský úřad, u krajů: krajský úřad → Ministerstvo vnitra331); 

• v případě orgánů územních samosprávných celků při výkonu přenesené 
působnosti se vychází z ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) a § 92a písm. a) 
ZoK a ustanovení § 178 odst. 2 SŘ (u obcí: obecní úřad → krajský úřad, 
u krajů: krajský úřad → věcně příslušný ústřední správní úřad); 

• v případě povinných subjektů v kategorii veřejných institucí bude ve většině 
případů platit ustanovení § 178 odst. 2 věta druhá SŘ a o odvolání bude 
rozhodovat orgán vykonávající dozor (Česká advokátní komora → 
Ministerstvo spravedlnosti). Nebude-li ho, bude odvolací orgán určen na 
základě zvláštní úpravy v ustanovení § 20 odst. 5 InfZ a bude jím ten, kdo 
stojí v čele povinného subjektu (Česká národní banka → guvernér České 
národní banky). Jedná se o značné zjednodušení, které nebude platit 
v případě příspěvkových organizací a organizačních složek státu nebo 
státních podniků a ani soudní judikatura v této otázce nenachází zatím 
žádné vždy platné pravidlo (nadřízeným orgánem může být v některých 
případech zřizovatel (nebo zakladatel) nebo osoba, která stojí v čele 
povinného subjektu332); 

• v případě povinných subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 2 InfZ 
(tj. fyzické a právnické osoby s částečnou informační povinností) je 
odvolacím orgánem buď ten orgán, který podle zvláštního zákona 
rozhoduje o odvolání, nebo ten orgán, který fyzické a právnické osoby 
pověřil výkonem veřejné správy (myslivecká stráž → obecní úřad obce 
s rozšířenou působností). 

                                                 
330 Viz článek 5 Zásad pro zabezpečení úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny 

ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. [online]. URL: 
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=131#pozn5. [cit. 2009-09-10]. 

Viz článek 9 a 10 Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Senát ze zák. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. [online]. URL: 
http://www.senat.cz/informace/zadosti/zasady.php?ke_dni=10.09.2009&O=7. [cit. 2009-09-10]. 

331 Působnost Ministerstva vnitra byla dovozena pro rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí 
krajského úřadu (informace týkající se dopravní obslužnosti kraje), přestože dozor ve věcech silniční 
dopravy vykonává Ministerstvo dopravy. Tento závěr vyplynul ze vztahu „obecného“ odstavce 1 ke 
„zvláštnímu“ odstavci 2 § 178 SŘ (srov. rozsudek NSS ze dne 31.8.2008, č.j. Komp 2/2007-30 
[dostupný na www.nssoud.cz]). 

332 NSS v rozsudku ze dne 13.9.2007, č.j. 9 As 29/2007-71 a 9 As 28/2007-77 v souvislosti 
s přiznáním postavení nadřízeného orgánu Ministerstvu kultury vůči Národnímu památkovému 
ústavu konstatoval, že na určení vztahu nadřízenosti a podřízenosti nemá „vliv úprava finančních 
toků mezi příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem dle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová 
pravidla)“ [Sb.NSS č. 1402/2007]. Tento právní názor byl následně potvrzen v rozsudku ze dne 
5.6.2008, č.j. 2 As 1/2008-208 [dostupný na www.nssoud.cz]. K definici vztahu nadřízenosti 
a podřízenosti srov. HENDRYCH, D. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: Obecná část. 5. rozš. 
vyd. Praha: C.H.BECK, 2003, s. 393. 
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4.2.2.6 Rozhodnutí o odvolání 

Druhou odchylkou od obecné úpravy odvolacího řízení je lhůta, ve které je 
nadřízený orgán povinen rozhodnout o odvolání. Oproti maximální 30-ti denní 
lhůtě vyplývající z ustanovení § 71 odst. 3 SŘ je v ustanovení § 16 odst. 3 InfZ 
stanovena lhůta 15 (kalendářních) dní ode dne předložení odvolání povinným 
subjektem nadřízenému orgánu. Třetí odchylkou je expressis verbis vyloučení 
možnosti lhůtu prodloužit, přičemž správní řád umožňuje prodloužení lhůty 
v ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) a b). 

Možnosti rozhodnutí o odvolání vyplývají z ustanovení § 90 odst. 1 až 5 
a § 92 SŘ. V případě zjištění rozporu s právními předpisy včetně základních zásad 
činnosti správních orgánů (např. nerespektování zásady selekce a minimalizace 
dané § 12 InfZ) nebo nesprávnosti rozhodnutí (např. neoprávněně aplikovaný 
důvod pro odmítnutí žádosti o informaci), nadřízený orgán napadené rozhodnutí 
buď zruší a řízení zastaví (viz důvody pro zastavení řízení uvedené v kapitole 
4.2.2.4.2), nebo zruší a věc vrátí k novému projednání povinnému subjektu 
(např. nedisponuje-li nadřízený orgán informací o souhlasu třetí osoby ve smyslu 
§ 11 odst. 2 písm. a) InfZ) nebo jej změní (např. je-li nutné odůvodnit ve větším 
rozsahu neposkytnutí informací). Třetí postup je vyloučen v případě, bude-li 
o odvolání rozhodovat krajský úřad, resp. Ministerstvo vnitra a předmětem 
původní žádosti byly informace vztahující se k výkonu samostatné působnosti. 
Nadřízený orgán může dále řízení o odvolání zastavit, a to ze všech důvodů 
uvedených v ustanovení § 66 SŘ, a napadené rozhodnutí zrušit. Pokud nadřízený 
orgán shledá postup povinného subjektu v souladu s právními předpisy, nebo je-li 
napadené rozhodnutí správné a nejsou-li současně dány důvody pro zastavení 
řízení, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Odvolání může nadřízený 
orgán zamítnout rovněž pro jeho opožděnost nebo nepřípustnost 
(§ 92 odst. 1 SŘ).  

Jelikož obnova řízení i přezkumné řízení jsou kogentním ustanovením § 20 
odst. 4 InfZ vyloučeny, řízení o prvoinstančním rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti končí. Nekončí však vlastní řízení o žádosti, pokud bylo 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti zrušeno a věc vrácena k novému projednání333. 

                                                 
333 Povinnost vést nové řízení plyne mimo jiné z rozsudku NSS ze dne 31.1.2007, č.j. 1 As 

33/2006-48 [Sb.NSS č. 1152/2007], i když právní názor v něm obsažený se vztahuje ještě ke znění 
Informačního zákona před novelou v roce 2006. „Tato náprava ze strany odvolacího orgánu, 
případně soudu, je přitom v zásadě možná pouze potud, pokud odvolací řízení či řízení před soudem 
umožní buď rozhodnutí ve věci samé nebo její vrácení zpět k dalšímu řízení. Jakýkoli jiný postup, 
včetně pouhého zrušení napadeného rozhodnutí bez dalšího tak,(…), je ve své podstatě rezignací 
na možnost nápravy v rámci daného správního řízení. Reductio ad absurdum by odvolání v případě 
rozhodnutí o odepření informace ztrácelo jakéhokoli smyslu, a to i v případě, že by dotčený subjekt – 
ve světle rozhodnutí odvolacího orgánu, který zrušil rozhodnutí orgánu I. instance – podal novou 
žádost,(…). Prvoinstanční orgán, rozhodujíce o této nové žádosti, by totiž nebyl v novém správním 
řízení vázán závěry odvolacího orgánu a mohl by žádost o poskytnutí informace opětovně zamítnout. 
Řečeno metaforou by se tak žadatel „točil v kruhu“, aniž by měl přitom možnost efektivně se 
domáhat svého základního práva na svobodný přístup k informacím.“. 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

127 
 

Rozhodnutí o odvolání se doručuje do vlastních rukou (§ 72 odst. 1 SŘ) 
a nelze se proti němu odvolat (§ 91 odst. 1 SŘ); k otázce splnění lhůty pro vydání 
rozhodnutí viz kapitola 4.1.3.2.3. 

4.2.2.7 Rozkladové řízení 

Rozhodovalo-li o žádosti o informaci v prvním stupni ministerstvo nebo jiný 
ústřední orgán státní správy (tzv. ústřední správní úřady)334 je prostředkem obrany 
proti tomuto rozhodnutí rozklad (§ 152 odst. 1 SŘ). Rozkladové řízení je 
specifickým druhem odvolacího řízení, neboť nedochází v jeho rámci k uplatnění 
devolutivního účinku, tzn. že oprávnění rozhodnout o rozkladu nepřechází na 
správní orgán nejblíže vyššího stupně, neboť o rozkladu rozhoduje osoba, která 
stojí v čele povinného subjektu či orgánu, který rozhodoval v prvním stupni. Aby 
byla zajištěna objektivita a nestrannost při řízení o rozkladu, je jako poradní orgán 
ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu vytvořena rozkladová 
komise (§ 152 odst. 3 SŘ), která může působit ad hoc nebo je zřízena jako stálá 
komise. V zájmu zajištění objektivity a nestrannosti stanoví správní řád podmínky 
pro její složení, včetně subsidiárně aplikovatelných ustanovení o podjatosti členů 
rozkladové komise (§ 14 SŘ) a procedurální pravidla jejího jednání (§ 134 SŘ). 

Další odchylkou Informačního zákona od úpravy dané správním řádem 
je lhůta, ve které musí být vydáno rozhodnutí o rozkladu (15 pracovních dní – 
§ 16 odst. 3 věta druhá InfZ). Lhůta počíná běžet od okamžiku doručení rozkladu 
povinnému subjektu335, a proto v tomto časovém rozmezí musí být povinným 
subjektem (ministerstvem či jiným ústředním správním úřadem) zpracováno 
stanovisko k rozkladu, uskutečněno jednání rozkladové komise, vypracován návrh 
rozhodnutí o rozkladu, který je předkládán ministrovi (nebo vedoucímu jiného 
ústředního správního úřadu) k aprobaci a zároveň (v případě souhlasu aprobanta) 
vydáno rozhodnutí o rozkladu (§ 71 odst. 2 písm. a) SŘ). Z uvedeného je zřejmé, 
že zvláštní úprava v Informačním zákonu působí aplikační obtíže, zejména 
s ohledem na splnění lhůty, neboť i pro tuto lhůtu platí věta třetí ustanovení 
§ 16 odst. 3 InfZ, že ji nelze prodloužit. 

                                                 
334 Variantu vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci přímo ministrem, státním 

tajemníkem nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu (ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 
SŘ) považuji za nepravděpodobnou. Domnívám se, že by se jednalo o případy, kdy by organizačním 
řádem (příp. jiným vnitřním předpisem) ministerstva, případně jiného ústředního správního úřadu 
bylo výslovně stanoveno, že rozhodnutí podle § 15 InfZ podepisuje ministr, resp. vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu.  

335 Takto stanovený počátek běhu lhůty byl v důsledku aplikačních obtíží expressis verbis 
stanoven až novelou InfZ v roce 2006, neboť nesprávně bylo povinnými subjekty k počítání lhůty 
přistupováno tak, že první lhůta plynula od okamžiku doručení rozkladu podatelně povinného 
subjektu a druhá lhůta pro vlastní rozhodnutí o rozkladu od předložení spisového materiálu orgánu, 
který o rozkladu rozhoduje (ministrovi). Dnes pro výklad tohoto okamžiku platí právní věta vyjádřená 
v rozsudku NSS ze dne 4.11.2003, č.j. 7 A 76/2002-47 [dostupný na www.nssoud.cz]: „…lhůta 
k rozhodnutí o rozkladu podle § 16 odst. 3 zákona o poskytování informací [pozn.: bylo rozhodováno 
v době před novelou InfZ v roce 2006] počíná běžet ode dne doručení rozkladu podatelně ústředního 
orgánu státní správy.“. Nebo též rozsudek téhož soudu ze dne 21.5.2003, č.j. 7 A 130/2001-39, 
[Sb.NSS č. 1/2003]. 
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Odlišnost řízení o rozkladu od tradičního odvolacího řízení spočívá 
ve speciální úpravě způsobů, kterými může být o rozkladu rozhodnuto 
(§ 152 odst. 5 SŘ). Rozklad je možné pouze zamítnout nebo mu plně vyhovět tím, 
že se rozhodnutí o odmítnutí informace zruší nebo změní. Omezenost možných 
způsobů rozhodnutí o rozkladu nemůže v aplikační praxi vyhovovat, a proto jsem 
přesvědčena, že na základě ustanovení § 152 odst. 4 SŘ, nevylučuje-li to povaha 
věci, jsou aplikovatelná i ustanovení správního řádu o odvolání, zejména 
ustanovení § 90 SŘ336.  

Přestože Informační zákon v ustanovení § 20 odst. 4 expressis verbis 
nestanoví, že na řízení o rozkladu se použije příslušné ustanovení správního řádu, 
mám za to, že opačný výklad by způsobil značné aplikační obtíže při rozhodování, 
neboť rozklad by podle úpravy odvolacího řízení nebylo možné bez porušení 
zákona vyřídit. Pro doručení a nabytí právní moci rozhodnutí o rozkladu platí 
shodně to, co bylo uvedeno v případě rozhodnutí o odvolání (viz kapitola 4.2.2.6). 

4.3 Soudní ochrana žadatele o informaci 

Novela InfZ v roce 2006 doplnila do procesu uplatňování práva na informace 
dva nové instituty, které podle mého názoru působí více aplikačních obtíží, než že 
by přispěly ke zlepšení postavení žadatele337. První institut plyne z kogentního 
ustanovení § 20 odst. 4 InfZ, který mezi jinými aplikovatelnými ustanoveními 
správního řádu uvádí rovněž „ustanovení o ochraně před nečinností“. Druhým 
institutem je soudní přezkum rozhodnutí o odvolání, ke kterému docházelo i před 
novelou v roce 2006, ale do něhož byl zaveden na základě ustanovení 
§ 16 odst. 4 InfZ zcela nový princip.  

4.3.1 Ochrana před nečinností 

Úprava ochrany před nečinností je dána ustanovením § 80 SŘ a v rámci 
postupu vyřizování žádosti o informaci lze očekávat její využití více od žadatele 
než od nadřízeného orgánu povinného subjektu. Ze správním řádem 

                                                 
336 Tento názor potvrzuje i závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č .21/2005, 

ze kterého plyne: „Pod pojmem zrušení rozhodnutí (pozn.: ve smyslu § 152 odst. 5 písm. a) SŘ) je 
tak třeba s ohledem na smysl a účel rozkladového řízení, které je zvláštní alternativou řízení 
odvolacího, rozumět jednak zrušení rozhodnutí nebo jeho části a zastavení řízení (§ 90 odst. 1 písm. 
a), jednak zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání (§ 90 odst. 1 písm. b).“. [online]. 
URL: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx. 
[cit. 2009-09-04] nebo VEDRAL, J. Správní řád: Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, s. 867-869. 
Uvedený názor vyplývá z teleologického výkladu, zatímco výhradně gramatický výklad odmítá 
možnost vrácení věci prvostupňovému orgánu (srov. ONDRUŠ, R. Správní řád: Nový zákon 
s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha: Linde Praha, 2005, s. 448). Na minimální úspěch 
správní žaloby jak proti rozhodnutí o zamítnutí rozkladu z důvodu nemožnosti mu plně vyhovět´, tak 
proti rozhodnutí vydanému v 1. stupni upozorňuje MIKULE, V. Řádné opravné prostředky podle 
nového správního řádu In Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád: Code Of 
Administrative Procedure (Sborník ASPI). Praha: ASPI, 2005, s. 172. 

337 Ani jedno z ustanovení nebylo součástí vládního návrhu novely Informačního zákona a bylo 
doplněno až na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu (zřejmě i proto je jejich naplňování 
v praxi problematické). [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=991&ct1=2. [cit. 
2009-09-04]. 
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předvídaných důvodů pro přijetí opatření proti nečinnosti je ze strany žadatele 
o informaci aplikovatelný pouze důvod spočívající v uplynutí lhůt pro vydání 
rozhodnutí. Z úřední moci je možné přijmout opatření proti nečinnosti, pokud není 
vydáno rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, není zahájeno řízení ve lhůtě 30 dnů 
ode dne, kdy se správní orgán dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení 
řízení z moci úřední nebo pokud je z průběhu řízení zřejmé, že lhůta pro vydání 
rozhodnutí nebude dodržena, případně že řízení nebude zahájeno nebo v něm 
pokračováno. 

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti lze podat jak v řízení v prvním 
stupni, tak v řízení odvolacím. Při pohledu na tento procesní institut a na 
infostížnost upravenou v ustanovení § 16a InfZ vzniká otázka, do jaké míry je 
ochrana před nečinností v rámci postupu vyřizování žádosti o informaci 
uplatnitelná, neboť infostížnost, jak bylo uvedeno v kapitole 4.2.1.2, právě řadu 
prostředků „ochrany před nečinností“ již obsahuje338. Jediná příležitost pro jeho 
uplatnění je podle mého názoru v případě řízení o odvolání, kdy o odvolání není 
rozhodnuto (ani tzv. autoremedurou ani nadřízeným orgánem) a nebo v případě 
řízení o infostížnosti (infostížnost není vyřízena, není na ní reagováno). Při této 
podobě nečinnosti však žadatel bude muset uvážit, kterému orgánu svou žádost 
podá, zda nadřízenému orgánu povinného subjektu, nebo nadřízenému orgánu 
nadřízeného orgánu.  

Z úřední moci by byl tento institut uplatnitelný patrně ve fázi řízení po vydání 
rozhodnutí o infostížnosti, kterým je povinnému subjektu přikázáno, aby žádost 
vyřídil (§ 16a odst. 6 písm. b) InfZ) nebo aby zjednal nápravu (§ 16a odst. 7 
písm. c) InfZ) a nadřízený orgán shledá výše vyjmenované nečinnostní nedostatky 
v řízení („dozví se o skutečnostech…“).  

Způsoby vyřízení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti jsou ve dvou 
případech obdobné způsobům vyřízení infostížnosti na nečinnost v prvním stupni 
(přikázat nebo převzít a sám konat – § 80 odst. 4 písm. a) a b) SŘ) a zbývající dva 
(§ 80 odst. 4 písm. c) a d) SŘ) považuji z podstaty řízení o žádosti o informaci za 
neaplikovatelné. Jedná se o nereálnost nalezení jiného nadřízeného orgánu 
povinného subjektu v případě delegace vyřízení odvolání proti rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti a ex lege vyloučené prodloužení lhůty pro vyřízení odvolání 
či rozkladu (§ 16 odst. 3 věta třetí InfZ). V případě orgánů územních 
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti by v úvahu připadalo 
vyřízení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti pouze přikázáním konat 
v podobě vydání rozhodnutí nebo zjednání nápravy.  

Pokud by odkaz na ustanovení o ochraně před nečinností měl 
v Informačním zákonu zůstat, potom jsem ze všech výše uvedených důvodů 
přesvědčena, že by mělo být zcela zřetelně vymezeno, v jaké fázi vyřizování 

                                                 
338 K povaze infostížnosti jako „právního prostředku na ochranu proti nečinnosti“ představující 

speciální úpravu vůči obecnému institutu daného ustanovením § 80 SŘ srov. rozsudek NSS ze dne 
31.1.2008, č.j. 9 As 76/2007-52 [dostupný na www.nssoud.cz]. 
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žádosti o informaci bude tento institut aplikovatelný, neboť jeho účinnost je do 
značné míry minimalizována institutem infostížnosti (§ 16a InfZ). 

Pro úplnost poznamenávám, že na postup podle ustanovení § 80 SŘ 
navazuje postup podle ustanovení § 79 s.ř.s.339, z něhož plyne další možnost pro 
žadatele, pokud bezvýsledně vyčerpal prostředky k ochraně proti nečinnosti dané 
procesním předpisem (tzn. vedle postupu podle ustanovení § 80 SŘ, podle mého 
názoru i infostížnost340). Žalobou se lze domáhat, aby soud uložil správnímu 
orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé, přičemž v rámci Informačního 
zákona se lze „žalobou na nečinnost“ bezpochyby domáhat vydání rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti, rozhodnutí o odvolání nebo rozhodnutí o infostížnosti341. 
Otázkou však je, zda se žalobou lze domáhat i vlastního poskytnutí informací, 
když úkon poskytnutí informace není správním rozhodnutím. Lhůta pro podání 
žaloby je stanovena do jednoho roku od dne, kdy marně proběhla lhůta pro vydání 
rozhodnutí. Jako prostředek ochrany v případě neposkytnutí informace se jeví 
žaloba podle ustanovení § 82 s.ř.s., kterou se žadatel bude domáhat ochrany proti 
nezákonnému zásahu správního orgánu. To samé bude platit i pro případ 
nezákonného odložení žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ 
z důvodu absence identifikačních údajů o žadateli, popřípadě písm. c) z důvodu 
absence působnosti povinného subjektu, byť zde je zřejmě prvním prostředkem 
ochrany infostížnost ve smyslu ustanovení § 16a InfZ. 

4.3.2 Soudní přezkum 

Právo na řádnou procesní ochranu (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny, čl. 6 odst. 1 
a čl. 13 Úmluvy) v souvislosti s uplatněním ústavního práva na informace je 
uskutečňováno prostřednictvím podání žaloby z důvodu nečinnosti nebo 
nezákonného zásahu a dále především prostřednictvím soudního přezkumu 
vlastního rozhodnutí o odvolání. 

Do novely InfZ v roce 2006 podléhala soudnímu přezkumu jak rozhodnutí 
o odvolání, a to i tzv. fiktivní negativní rozhodnutí, tak i rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti (§ 16 odst. 6 InfZ platného do 22.3.2006). Fiktivní negativní rozhodnutí 
byla v rámci přezkumu rušena bez nařízení jednání vždy z důvodu 
nepřezkoumatelnosti spočívající v absolutním nedostatku důvodů342. V důsledku 
absolutní nečinnosti povinných subjektů tak bylo pouze opakované vedení 
                                                 

339 V době platnosti Informačního zákona před novelou v roce 2006 byl tento prostředek 
ochrany vyloučen (srov. rozsudek NSS ze dne 14.11.2007, č.j. 1 Ans 5/2007-195, [Sb.NSS 
č. 1485/2008]). 

340 Srov. usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 274/2006-13 ze dne 14.12.2006, 
kterým byla odmítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti z důvodu nevyčerpání opravného 
prostředku v podobě infostížnosti podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) InfZ. (citováno z usnesení 
NSS ze dne 27.6.2008, č.j. 5 Ans 5/2007-48 [dostupný na www.nssoud.cz]). 

341 Žalovaným v případě nevydání rozhodnutí o infostížnosti bude nadřízený orgán povinného 
subjektu, nikoli povinný subjekt sám (srov. rozsudek NSS ze dne 28.11.2008, č.j. 4 Ans 1/2008-63 
[dostupný na www.nssoud.cz]). 

342 Jako příklad z mnohých lze uvést rozsudek NSS ze dne 4.7.2003, č.j. 6 A 78/2002–39 
[dostupný na www.nssoud.cz], z něhož vyplývá závěr, že rozhodnutí podle Informačního zákona, 
jehož vydání (existence) je nastolena právní fikcí, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů  
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soudního řízení proti nim a o vlastní žádosti o informaci nebylo meritorně vůbec 
rozhodnuto. Proto kromě již zmíněného odstranění fikce negativních rozhodnutí 
došlo poslaneckým pozměňovacím návrhem343 k doplnění ustanovení 
§ 16 odst. 4 InfZ, z něhož vyplývají zásadní právní důsledky. Ratio legis směřoval 
k „donucení“ soudů, aby v případě, že v rámci soudního přezkumu zjistí, že nejsou 
dány důvody pro odmítnutí žádosti, aby kromě zrušení prvoinstančního rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti a druhoinstančního rozhodnutí o odvolání nařídil povinnému 
subjektu požadované informace poskytnout344. 

Tímto ustanovením dochází k zásadnímu průlomu v základních principech 
soudního přezkumu, neboť dosavadní kasační princip345 je nahrazen principem 
apelačním. Výkladem tohoto ustanovení, které je nutné vzhledem ke koncepci 
správního soudnictví založeného na kasačním principu považovat 
za nesystematické, se již soudní judikatura346 zabývala a dospěla k názoru 
o nutnosti jeho restriktivního výkladu za současného respektování zásad soudního 
přezkumu správního rozhodnutí. Při soudním přezkumu by se mělo vycházet 
pouze z rámce napadeného rozhodnutí a soudu nemůže být přiznáno právo, 
resp. povinnost aktivně vyhledávat možné relevantní důvody pro odmítnutí 
informace – § 75 odst. 2 s.ř.s. Extenzivním výkladem by bylo možné dospět 
k názoru, že podmínka „nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí“ je splněna 
i v případě, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné a určené ke zrušení právě 
z důvodu nedostatku důvodů. Poté by soud musel nařídit poskytnutí informací. 
Nejvyšší správní soud se přiklonil k výkladu, z něhož vyplývá, že nařízení 
poskytnutí informací je možné pouze v případě řádně odůvodněného rozhodnutí, 
ze kterého je seznatelné, zda uvedené důvody ospravedlňují neposkytnutí 
či poskytnutí informací. 

Pro úplnost poznamenávám, že žaloba se podává ve lhůtě dvou měsíců 
od oznámení žalobou napadeného rozhodnutí doručením písemného vyhotovení, 
přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 72 odst. 1 a 4 s.ř.s.; lhůta je však 
zachována, pokud žadatel podá žalobu u nadřízeného orgánu povinného subjektu, 
který vydal rozhodnutí o odvolání). Nesouhlasí-li žadatel s výsledkem soudního 
přezkoumání, má možnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení soudního rozhodnutí 
                                                 

343 [online]. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=991&ct1=2. [cit. 2009-09-04]. 
344 Ratio legis byl naplněn až v roce 2008, kdy NSS v rozsudku ze dne 17.1.2008, 

č.j. 5 As 28/2007-89 [dostupný na www.nssoud.cz] označil nenařízení poskytnutí požadovaných 
informací za porušení ustanovení § 16 odst. 4 InfZ. 

345 K definici kasačního principu (byť v rámci dokazování) z poslední doby rozsudek NSS ze 
dne 6.8.2009, č.j. 9 Afs 108/2008–59 [dostupný na www.nssoud.cz]: „Soudní přezkum se v tomto 
řízení tedy omezuje pouze na „revisio in jure“ a soudu (s výjimkou případů, kdy závěry správního 
orgánu nemají oporu v obsahu správního spisu, nebo se opírají o podklady zjištěné vadným 
procesním postupem, či výsledek, jehož se správní orgán dobral, není logicky možný) zásadně 
nepřísluší přehodnocovat skutková zjištění správního orgánu bez toho, aby dokazování sám 
doplnil.“. K tradiční definici viz HÁCHA, E. In HÁCHA, E. – HOETZEL, J. – WEYR, F. – LAŠTOVKA, 
K. Slovník veřejného práva československého. Sv. II, I-O. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 851 
(reprint původního vydání. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer – Brno, 1932): „správní tribunál nemá 
býti judex facti, a stížnost k tomuto tribunálu jest opravný prostředek zkrácený o „revisio in facto“. 
nebo též STEINER, V. – DOLENSKÝ, A. In MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl. Praha: 
Linde Praha, 1995, s. 365 a 366. 

346 Srov. rozsudek NSS ze dne 31.7.2006, č.j. A 2/2003–73 [dostupný na www.nssoud.cz].  
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při splnění zákonných důvodů podat ještě kasační stížnost (§ 102 a násl. s.ř.s.). 
Ani v tomto případě nelze zmeškání lhůty prominout a za zachovanou se 
považuje, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. 

Je-li soudní přezkum ukončen zrušením rozhodnutí o odvolání a věc 
vrácena k dalšímu řízení, Informační zákon neřeší okamžik, od kterého začíná 
běžet lhůta pro vyřízení žádosti, ani neřeší, v jaké lhůtě má být žádost vyřízena. 
Mám za to, že je nutné aplikovat lhůtu stanovenou v ustanovení § 14 odst. 5 
písm. d) InfZ (15 kalendářních dní v případě, že bylo zrušeno i prvoinstanční 
rozhodnutí) nebo v ustanovení § 16 odst. 3 InfZ (15 kalendářních dní pro odvolání 
nebo 15 pracovních dní pro nové řízení o rozkladu). Počátek lhůty pro další řízení 
podle mého názoru nastává okamžikem nabytí právní moci soudního rozhodnutí. 

4.3.3 Ústavní a mezinárodní ochrana 

Právo na informace je svou povahou právem ústavním, a proto dalším 
prostředkem ochrany žadatele o informace je institut ústavní stížnosti 
(čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, § 72 až 84 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu). Předmětem ústavní stížnosti je nejčastěji rozhodnutí soudu o kasační 
stížnosti, přičemž podmínkou je jeho pravomocnost. Druhá podmínka pro podání 
ústavní stížnosti je z podstaty věci splněna, neboť postupem orgánů veřejné moci 
bylo porušeno základní právo žadatele, a to právo na informace zakotvené 
v čl. 17 Listiny neposkytnutím požadovaných informací. Lhůta pro podání ústavní 
stížnosti je 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, 
tedy nejčastěji od doručení rozhodnutí o kasační stížnosti. Obdobně jako 
v předchozích případech, jedná se také o lhůtu propadnou, a nelze ji proto ani 
prodloužit ani prominout její zmeškání. V případě vyhovění ústavní stížnosti však 
žadatel nemůže očekávat uložení povinnému subjektu, aby požadované informace 
žadateli poskytl. 

Rámec ochrany práva na informace lze uzavřít jeho mezinárodním 
aspektem, neboť se jedná o právo, které je zakotveno i v mezinárodních 
smlouvách o lidských právech a základních svobodách s povahou tzv. self – 
executing treaties (viz kapitola 1.4.1) a žadateli svědčí i právo podat stížnost 
k Evropskému soudu pro lidská práva (v rámci Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod) nebo k Evropskému soudnímu dvoru 
(z pohledu komunitárního práva).  
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ZÁVĚR 
 
 Ve své rigorózní práci „Právo na informaci v dispozici orgánů veřejné moci“ 
jsem si vytýčila cíl vymezit předmět práva na informace z pohledu, jak orgány 
veřejné moci nakládají s informacemi, které mají v dispozici; jakým způsobem je 
poskytují adresátům, aby naplnily jim zákony stanovené působnosti vůči občanovi 
při spravování věcí veřejných; jak naplňují principy, kterými se mají v rámci 
právního řádu a podle něj řídit, je-li vůči svobodě projevu a právu vyhledávat a šířit 
informace třeba přijmout opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 
ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 
veřejného zdraví a mravnosti. 

V první kapitole jsem se pokusila vymezit základy práva na informace 
interpretací poznatků, jež jsem při studiu soudní judikatury, odborné literatury 
a právních předpisů nalezla o pojetí veřejné správy vytvořené na principech 
ústavního pořádku České republiky. Mohu konstatovat, že naplnění principů 
veřejné správy v podobě principu veřejné odpovědnosti, principu publicity, principu 
transparentnosti a principu veřejné kontroly se stalo předmětem rozsáhlého 
posouzení prostřednictvím soudní judikatury a odborné literatury. Nicméně rozsah 
a obsah tohoto posouzení reprezentuje určitou dobu a je spojené s určitou 
generačně spjatou skupinou odborníků z různých oborů.  

Takto byl pro mě dán předpoklad o uznávaném terminologickém základu, 
jenž je svázán s otázkami základních lidských práv a svobod, podle kterého jsem 
se rozhodla zpracovat přehled o pramenech, ze kterých právo na informace 
vyplynulo nebo které jeho existenci zaručují. Ze srovnání použitých 
mezinárodněprávních dokumentů pro mě následně vyplynulo, že ustavený institut 
práva na informace se svým základem od pojetí mezinárodněprávního vymezení 
podstatně neodlišuje a že jeho právní úprava se v podmínkách České republiky 
obecné „nadnárodní“ úpravě buď přibližuje nebo ji zcela přijímá, ačkoliv vzhledem 
k naší historii by to tomuto poměrně mladému institutu nemuselo svědčit tak 
jednoznačně, jak se v současné době jeví. Je proto na místě uvést, že úprava 
práva na informace v Listině je prováděcím zákonem v maximální míře naplněna, 
čímž je uplatňování tohoto ústavního práva dostatečně upevněno k naplnění 
principů, na nichž by veřejná správa měla být založena. 

Ve druhé kapitole jsem pozornost zaměřila na jednotlivé novely zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jenž v práci nazývám 
Informačním zákonem. Smyslem tohoto přístupu bylo poukázat na okolnost, jak se 
změnami tohoto právního předpisu mění vztah orgánů veřejné moci ke zvláštním 
právním předpisům. Jelikož je český právní řád složitým systémem ústavních, 
zákonných a podzákonných norem, jež se vzájemně prolínají, zaměřují se orgány 
veřejné moci při omezování práva na informace zaměřují v hojné míře na mezní 
(hraničící s únosnou mírou) využívání jednotlivých ustanovení zvláštních právních 
předpisů.  
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Z obsahu této kapitoly je patrné, že také preferuji omezení práva na 
informace právní úpravou, která je umožněna předmětem zvláštních předpisů, 
avšak za předpokladu, že se omezení bude týkat poskytování individuelně 
určeného druhu informací. Proto de lege ferenda navrhuji upřesnit vztah 
Informačního zákona ke správnímu řádu doplněním nového zákonného důvodu 
pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, neboť mám za to, že do doby 
ukončení řízení zahájeného podle správního řádu by měl být přístup k informacím 
týkajícím se především jeho účastníků omezen třetím osobám, aby tím práva 
účastníků takového řízení byla důsledně chráněna. 

Ve třetí kapitole věnované hmotněprávním aspektům práva na informace 
z pohledu orgánů veřejné moci jsem se zaměřila na právní úpravu postavení 
oprávněných osob, povinných subjektů a na pojem poskytování informace. 
V případě fyzických osob nečiní právní úprava oprávněných osob žádné 
výkladové obtíže. Také vymezení státních orgánů a subjektů s neúplnou 
informační povinností není v právních předpisech problematické. U územních 
samosprávných celků a u veřejných institucí tomu tak není. V případě obcí a krajů 
považuji za nutné jednoznačně určit konkrétní příslušný orgán v rámci územního 
samosprávného celku, aby v řízení o vyřizování žádosti o poskytnutí informace 
nedocházelo k odpírání spravedlnosti s poukazem na stávající právní úpravu 
místní a věcné působnosti. V případě veřejných institucí vzhledem 
k transparentnosti výkonu veřejné moci a vzhledem k otevřeným informačním 
zdrojům ohledně zvýšené míry korupce na centrální a komunální úrovni navrhuji 
doplnit stávající právní úpravu o nové skupiny povinných subjektů, přičemž 
přihlížím k předpokladu dodržet rovnováhu mezi oprávněným zájmem veřejnosti 
o poskytování informací a oprávněnými zájmy dotčených povinných subjektů na 
ochranu jimi spravovaných a vlastněných informací. 

Při posuzování pojmu „informace“ a jejich forem jsem dospěla k závěru, že 
současné znění Informačního zákona není zcela jednoznačné a bylo by s ohledem 
na zvýšení právní jistoty nejen žadatele, ale i povinných subjektů vhodné upřesnit 
pojem „informace“, aby nebyly činěny bezdůvodné rozdíly mezi tímto pojmem 
a pojmem „dokument“. Zároveň považuji za žádoucí změnu ustanovení § 4 odst. 4 
InfZ, čímž by byla nalezena rovnováha mezi tím, kde končí „jednoduchá operace“ 
a začíná „nepřiměřené úsilí“, a to minimálně tak, že bude respektována evropská 
právní úprava, která je v tomto směru zřetelnější.  

Posílení práva žadatele o informaci spatřuji v rozšíření zákonných důvodů 
pro podání stížnosti podle ustanovení § 16a InfZ v případě neochoty povinného 
subjektu respektovat jím požadovanou formu informace. Pokud jde o tzv. aktivní 
informační povinnost, neshledala jsem žádné zásadní nedostatky právní úpravy, 
které by ohrožovaly právo na přístup k informacím. 

Třetí kapitolu uzavírám úvahou o příčinách nemožnosti naplnit právo na 
informace. Informační zákon totiž obsahuje řadu důvodů, na jejichž základě lze 
(fakultativně) nebo je nutné (obligatorně) požadované informace neposkytnout 
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a tím omezit právo na informace. Přestože v některých případech přetrvávají ze 
strany orgánů veřejné moci aplikační obtíže, jak dokládá i soudní judikatura, 
a předmětná ustanovení by mohla být v zájmu právní jistoty jak oprávněných osob 
tak povinných subjektů zpřesněna, mám za to, že všechny úpravy by měly být 
přijaty tak, aby byla nalezena rovnováha mezi obecně chráněnými zájmy 
a obecným právem na informace. V případech, kdy je dán jednoznačný zájem na 
výkonu veřejné kontroly zejména při nakládání s veřejnými prostředky, se 
ztotožňuji s maximálně možným stanovením rozsahu práva na informace. Naopak 
v případech, kdy lze pochybovat o objektivním zájmu o transparentnost a publicitu 
veřejné správy a žádosti o informace jsou podávány čistě ze subjektivních důvodů 
(zvědavost, komerční využití, konkurenční boj), byť plně respektuji zásadu 
nekauzálnosti institutu žádosti o informaci, jsem dospěla k závěru, že Informační 
zákon by měl stanovit další důvody pro omezení přístupu k informacím. Chráněny 
by měly být informace související s Českou republikou vedenými arbitrážními 
řízeními, neboť současná právní úprava neposkytuje ochranu majetku, 
resp. majetkových práv státu. 

Prostor pro další rozšíření důvodů pro omezení přístupu k informacím 
spatřuji rovněž v případech, kdy zvláštními právními předpisy jsou stanovena 
specifická pravidla v přístupu k informacím a ta bych doporučovala expressis 
verbis v Informačním zákonu prohlásit za závazná (shodně, jako je upraveno 
in fine v § 11 odst. 4 InfZ). Pokud zvláštní zákon obsahuje specifické instituty 
týkající se poskytování informací o průběhu konkrétních typů řízení, není účelem 
Informačního zákona, aby vymezil další způsoby, jak se těchto informací domoci.  

Ve čtvrté kapitole pojednávám o procesněprávních aspektech práva na 
informace jako o nedílné součásti procesu poskytování informací orgány veřejné 
moci. Konstatuji, že procesní úprava poskytování informací se řídí ve značné míře 
obecnou úpravou danou správním řádem s připomínkou, že Informačním 
zákonem jsou dány určité odchylky od této úpravy, které lze ve většině případů 
označit za změny v řízení ve prospěch určitého zjednodušení či zrychlení při 
naplňování práva na informace. Na druhou stranu však Informační zákon 
nedůsledným odkazem na správní řád vyvolává řadu aplikačních otázek, které 
orgány veřejné moci nejsou vždy schopné vyřešit cestou výkladu a vznikají 
situace, které oslabují právní jistotu obou stran informačního vztahu.  

Proto považuji za žádoucí, aby došlo k jednoznačnému vymezení 
subsidiární působnosti správního řádu pro oblast vyřizování žádosti o informaci. 
Mám za to, že aplikace obecných ustanovení o správním řízení, například pro 
doručování (§ 19 až § 26 SŘ) a posouzení obsahu podání (§ 37 SŘ) či počítání 
lhůt (§ 40, event. § 41 SŘ) by měla být připuštěna nejen pro řízení 
o infostížnostech tak, jako tomu je za platného znění Informačního zákona, ale 
i pro vlastní vyřizování žádosti o informaci, a to nejen ve fázi vydání rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti, resp. v řízení o odvolání. Správní rozhodnutí, následně 
s právem obrany v podobě odvolání, resp. rozkladu by mělo být vydáváno pouze 
v případě odmítnutí informací, případně v řízení o infostížnostech. V případě 
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odmítnutí žádosti z důvodu nesrozumitelnosti navrhuji odstranění povinnosti 
vydávat rozhodnutí poté, co žadatel na výzvu k doplnění nereaguje. Rovněž tak se 
nepřikláním k variantě vydávání rozhodnutí o vlastním poskytnutí informací. 

Řešením naznačených otázek by podle mého názoru nebylo, kdyby se celý 
proces vyřizování žádosti o informaci podřídil režimu správnímu řádu. Vyřízení 
žádosti o informaci by se sice stalo plně formalizovaným procesem, nicméně ve 
svém důsledku by se ztížil, resp. omezil přístup k informacím samotným 
žadatelům v podobě složitosti postupů v řízení o žádosti. Zároveň orgány veřejné 
moci by správní řád vystavil administrativně náročnějšímu řízení a z toho plynoucí 
snížené efektivitě, hospodárnosti a rychlosti při poskytování informací. 

Jako nadbytečná ustanovení Informačního zákona, která jsou ve svém 
důsledku částečně proti smyslu přístupu k informacím a z pohledu orgánu veřejné 
moci ztěžující či znepřehledňující vlastní proces poskytování informací, považuji 
ustanovení týkající se povinnosti fakticky poskytnout informace, přestože jsou již 
zveřejněny (§ 6 odst. 2 InfZ), zveřejňovat poskytnuté informace bez toho, aniž by 
byla dostatečným způsobem upravena jejich forma, obsah a doba zveřejnění 
(§ 5 odst. 3 InfZ) či duplicitní úpravu ochranných opatření v případě nečinnosti 
povinného subjektu (§ 16a odst. 1 písm. b) InfZ vs. § 80 SŘ).  

Naopak za chybějící z pohledu orgánu veřejné moci považuji úpravu 
v Informačním zákonu týkající se přerušení běhu lhůty pro vyřízení žádosti 
o informaci v případě podání výzvy k upřesnění žádosti podle ustanovení 
§ 14 odst. 5 písm. b) InfZ, možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení žádosti 
o informaci v případě konzultace předmětu žádosti s třetí osobou, zejména za 
účelem vyslovení souhlasu s poskytnutím požadované informace podle 
ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, a úpravu postupu v případě podávání 
opakovaných žádostí o informace a opakovaných infostížností.  

Jsem přesvědčena, že závěry druhé, třetí a čtvrté kapitoly rigorózní práce, 
jež se bezprostředně dotýkají oblasti činnosti orgánů veřejné moci spojené 
s právem na informace, naplňují její cíl, neboť jsem zhodnotila uskutečňování 
práva na informace z pohledu orgánů veřejné moci a navrhla změny de lege 
ferenda Informačního zákona. Domnívám se, že mnou uvedené názory v oblasti 
realizace práva na informace jsou logickým vyústěním částečné nedokonalosti 
právní úpravy, což dokládá i rozsáhlá soudní judikatura. 

Zároveň si dovoluji vyslovit osobní názor na současnou úroveň poskytování 
informací orgány veřejné moci. Jelikož jsem se o změny v jejich chování 
a uvažování v této oblasti zajímala od samotného počátku účinnosti Informačního 
zákona, mohu říci, že se přístup a poskytování informací veřejnosti postupně 
měnil ve prospěch principu otevřenosti veřejné správy. Prostor ke zlepšení lze 
však i nadále v oblasti dispozice s právem na informace ze strany orgánů veřejné 
moci samozřejmě nalézt. Domnívám se, že oblibu mezi orgány veřejné moci tento 
institut veřejné kontroly ale nikdy nezíská. 
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s. 526-530 
35. PAZDERKA, S. Slovenský posun dopředu. Když název zákona odpovídá jeho 

obsahu. Via Iuris, 2001, č. 1, s. 4 
36. PODHRÁZSKÝ, M. Informační povinnost v akciové společnosti plnící veřejný 

účel. Právní fórum, 2008, č. 10, s. 450-451 
37. RIGEL, F. Poskytování soudních rozhodnutí prostřednictvím zákona 

o svobodném přístupu k informacím. Jurisprudence, 2008, č. 4, s. 3-8 
38. Soudní judikatura: Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, 

1999, č. 6 
39. Soudní judikatura: Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, 

2001, č. 4 
40. Soudní judikatura: Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, 

2006, č. 4 
41. Soudní judikatura: Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, 

2009, č. 3 
42. SOUKUP, M. Poskytování informací a obchodní tajemství. Právní rádce, 2007, 

č. 1, s. 68-69 
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43. ŠEMORA, V. K některým aspektům nahlížení do spisu dle správního řádu. 
Právní rozhledy, 2008, č. 7, s. 238-245 

44. TUHÁČEK, M. Ještě není tak zle? Někteří úředníci si úplně jisti nejsou. Via 
Iuris, 2001, č. 6, s. 4 

45. TUHÁČEK, M. Sto šest neznamená vždy více než sto jedna. Via Iuris, 2003, 
č. 3, s. 8 

46. TUHÁČEK, M. K poskytování informací ze strany policie. Probíhající 
a ukončené trestní řízení je vhodné rozlišovat. Via Iuris, 2004, č. 1, s. 8 

47. TURČÍN, J. Právo na informace a činnost orgánů obce. Právní rádce, 2001, 
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samosprávného celku o neposkytnutí informace podle zákona o svobodném 
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51. ZEMAN, V. – BRŮNA, M. Poskytování informací v praxi správních úřadů. 
Veřejná správa, 2002, č. 20, s. I-IV 

 
C. Elektronické články 

 
1. DOHNAL, V. Žalobní legitimace občanů obce v případech nehospodárných 

rozhodnutí samosprávy. Via Iuris, 2005, č. IV, s. 80-84, 
http://www.viaiuris.cz/files/via_iuris_iv.pdf 

2. DRAHOVZAL, P. Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání 
zastupitelstev a rad. ASPI, 2005, ASPI ID: LIT25339CZ 

3. KOUSAL, M. Novinky ve svobodném přístupu k informacím podruhé – 
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6. NĚMCOVÁ, L. Poskytování osobních údajů řediteli školy. ASPI, 2007, ASPI 
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7. NĚMCOVÁ, L. Přestupkové řízení. Poskytování informací. ASPI, 2006, ASPI 
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výkonu samostatné působnosti. s. 7-9. 
http://www.viaiuris.cz/files/ctvrtletni_soubory/soubor14.pdf 

9. NEZHYBA, J. Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené 
věci. s. 1-3. http://www.viaiuris.cz/files/ctvrtletni_soubory/Via_soubor_9.pdf 
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veřejné správy. ASPI, 2002, ASPI ID: LIT20494CZ 

11. Parlamentní institut. Pravidla přístupu k úředním informacím ve Velké Británii. 
http://www.psp.cz/kps/pi/centrum.htm 
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13. PODSKALSKÁ, S. Proč neposkytnout informace – část I. s. 18-19. 
http://www.viaiuris.cz/files/ctvrtletni_soubory/soubor13.pdf 

14. PODSKALSKÁ, S. Proč neposkytnout informace – část II. s. 20-21. 
http://www.viaiuris.cz/files/ctvrtletni_soubory/soubor13.pdf 

15. POTMĚŠIL, J. Informace a občan (poskytování informací o projektu budování 
kanalizace). ASPI, 2009, ASPI ID: LIT31699CZ 

16. POTMĚŠIL, J. Právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva – ne-občan 
obce. ASPI, 2009, ASPI ID: LIT31693CZ 

17. SVATOŠOVÁ, H. Připomínky k návrhu kterým se mění zákon č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací. http://www.iure.org/618281 

18. ŠKOP, M. K právu poškozeného nahlédnout do trestního spisu. s. 9-11. 
http://www.viaiuris.cz/files/via_soubor_5.pdf 

19. VEDRAL, J. Několik poznámek k novému znění čl. 10 Ústavy ČR. 
http://ustavni.juristic.cz/154383/clanek 

20. ZAHUMENSKÝ, D. Právo na informace ve zdravotnictví. s. 21-23. 
http://www.viaiuris.cz/files/ctvrtletni_soubory/soubor13.pdf 

 
D. Internetové stránky 
1. Ústavního soudu České republiky: URL < http://www.concourt.cz/> 

2. Nejvyššího správního soudu České republiky: URL < http://www.nssoud.cz/> 

3. Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: URL < 
http://www.psp.cz/> 

4. Senátu Parlamentu České republiky: URL < http://www.senat.cz/> 

5. Vlády České republiky: URL < http://www.vlada.cz/> 

6. Ministerstva vnitra České republiky: URL < http://www.mvcr.cz/> 

7. Ministerstva financí České republiky: URL < http://www.mfcr.cz/> 

8. Veřejného ochránce práv: URL < http://www.ochrance.cz/> 

9. Evropského parlamentu: URL < http://www.europarl.europa.eu/> 

10. Evropské komise: URL < http://ec.europa.eu/> 

11. Evropské rady: URL < http://www.consilium.europa.eu/> 

12. Rady Evropy: URL < http://www.coe.int/> 

13. Úřední věstník Evropské unie: URL < http://eur-lex.europa.eu/>  

14. Vyhledávání v dokumentech vlády České republiky: 

URL < http://racek.vlada.cz/> 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

143 
 

URL < http://kormoran.vlada.cz/> 

15. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu: 

URL < http://nalus.usoud.cz/> 

16. Ostatní české:  

URL < http://new.otevrete.cz/> 

URL < http://portal.gov.cz/> 

URL < http://www.judikatura.cz/> 

URL < http://www.osn.cz/> 

URL < http://www.transparency.cz/> 

URL < http://cs.wikipedia.org/> 

URL < http://ustavni.juristic.cz/> 

URL < http://www.lawyers.cz/> 

URL < http://www.ilaw.cas.cz/> 

URL < http://www.viaiuris.cz/> 

17. Ostatní zahraniční: 

URL < http://www.state.gov/> 

URL < http://accessreports.com/> 

URL < http://www.epsiplatform.eu/> 
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Příloha č. 1 Přehled soudní judikatury k zákonu č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Tab. č. 2 Ústavní soud 

Spisová 
značka Ze dne 

Nález (N) 
/ 

Usnesení (U)
Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

I. ÚS 260/06 24.01.2007 N § 2 odst. 1 (postavení Letiště Praha) 

III. ÚS 686/02 27.02.2003 N § 2 odst. 1 (postavení Fondu národního 
majetku) 

III. ÚS 671/02 16.01.2003 N § 2 odst. 1 (postavení Všeobecné zdravotní 
pojišťovny) 

Pl. ÚS 3/02 13.08.2002 N § 12 (zásada proporcionality) 

I. ÚS 505/98 24.02.1999 U § 2 odst. 2 (definice veřejné (státní) moci) 

IV. ÚS 154/97 02.02.1998 N střet dvou ústavně zaručených práv 

I. ÚS 41/98 01.12.1998 N § 2 odst. 1 (postavení Burzy cenných papírů) 

II. ÚS 75/93 25.11.1993 U § 2 odst. 2 (definice veřejné (státní) moci) 

 
Tab. č. 3 Nejvyšší správní soud 

Spisová značka Ze dne Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

4 Ans 15/2009 - 56  25.11.2009 § 16a odst. 1 písm. b) (stížnost je prostředkem 
k ochraně proti nečinnosti ve smyslu § 79 odst. 1 s.ř.s.)

2 Ans 4/2009 - 93  06.10.2009 § 2 odst. 1 (ČEZ povinným subjektem jako veřejná 
instituce) 

9 As 90/2008 - 70  23.09.2009 § 14 odst. 3, § 16 (pro elektronicky podanou žádost, 
odvolání, resp. rozklad platí § 37 odst. 4 a 5 SŘ) 

6 As 18/2009 - 63  14.09.2009 

§ 3 odst. 3 (informací nejsou vnitřní motivy povinného 
subjektu) 
§ 11 odst. 4 písm. a) (výluka se vztahuje nejen na 
orgány činné v trestním řízení; výluka se týká i 
informací souvisejících s trestním řízením bez ohledu 
na to, zda je žadatelem obviněný v tomto trestním 
řízení) 

1 As 51/2009 - 106 11.08.2009
§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 38 správního řádu a § 168 
stavebního zákona - nahlížení do spisu vs. poskytování 
kopií ze spisu) 

9 Afs 108/2008 - 59 06.08.2009 § 16 odst. 4 (definice kasačního principu) 

1 As 98/2008 - 148 29.07.2009 § 11 odst. 1 písm. a) (služební hodnocení policisty, 
návštěvní kniha) 

2 As 85/2008 - 76  23.07.2009 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – nový právní 
názor) 

4 As 55/2007 - 92  30.06.2009 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – nový právní 
názor) 

9 As 15/2009 - 79  11.06.2009 § 14 odst. 2 (označení žádosti) 
specialita zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
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Spisová značka Ze dne Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

poplatků 

2 As 44/2008 - 72  26.06.2009 
§ 14 odst. 5 písm. c), § 16a odst. 3 písm. a) (vydání 
rozhodnutí v případě, že žádost nespadá do režimu 
InfZ) 

2 As 79/2008 - 82  11.06.2009 § 14 (přislíbení informace není jejím poskytnutím) 

2 As 86/2006 - 92  19.06.2009 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – nový právní 
názor) 

9 As 67/2008 - 68  11.06.2009 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – nový právní 
názor) 

2 As 29/2008 - 116  09.06.2009 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – nový právní 
názor) 

4 Ans 1/2009 - 54  28.05.2009 § 16 (Ministerstvo spravedlnosti odvolacím orgánem 
okresních soudů) 

5 As 68/2008 - 60  21.05.2009 § 3 odst. 3 (výklad pojmu informace – koncept 
protokolu) 

2 As 5/2008 - 80  21.05.2009 § 3 odst. 5 (zveřejněná informace) 
§ 11 odst. 4 písm. b)  

7 As 70/2008 - 45 20.05.2009
§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 38 správního řádu a § 168 
stavebního zákona - nahlížení do spisu vs. poskytování 
kopií ze spisu) 

2 As 34/2008 - 79  07.05.2009 
USNESENÍ – předložení rozšířenému senátu k 
posouzení, zda požadavek úhrady nákladů je správním 
rozhodnutím nebo soukromoprávním úkonem (§ 17) 

1 As 29/2009 - 59  07.05.2009 § 2 odst. 1 (výklad pojmu „vztahuje se k působnosti“) 

8 As 50/2008 - 75  29.04.2009 § 11 odst. 4 písm. b) 

4 As 55/2007 - 84  28.04.2009 USNESENÍ - § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí 
– změna judikatury) 

8 As 10/2009 - 58  31.03.2009 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 168 stavebního zákona - 
nahlížení do spisu vs. poskytování kopií ze spisu) 

5 As 64/2008 - 137  12.03.2009 USNESENÍ – předložení rozšířenému senátu 
k posouzení vztahu § 8b a § 10 

9 As 34/2008 - 68 12.02.2009 číslo mobilního telefonu jako osobní údaj 

1 As 110/2008 - 99  28.01.2009 § 11 odst. 4 písm. b) 

4 Ans 10/2008 - 139, 
4 Ans 12/2008 - 96, 
4 Ans 11/2008 - 136 

15.01.2009 § 16 (Ministerstvo spravedlnosti odvolacím orgánem 
okresních soudů) 

4 As 27/2008 - 89  14.01.2009 § 16 odst. 2 (okamžik předání odvolání odvolacímu 
orgánu) 

4 Ans 5/2007 - 60  28.11.2008 stanovení data účinnosti novely InfZ v roce 2006 
možnost podání opakované žádosti 

4 Ans 1/2008 - 63  28.11.2008 § 16a (stanovení orgánu pro vydání rozhodnutí o 
infostížnosti) 

4 As 57/2007 - 85  28.11.2008 § 2 odst. 4 (vytváření nových informací) 

4 As 29/2008 - 65  28.11.2008 § 8a (osobní údaj – informace o předchozím 
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Spisová značka Ze dne Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

zaměstnání) 

4 As 54/2007 - 57  26.11.2008 nahlížení do stížnostního spisu 

Komp 2/2007 - 30  31.10.2008 vztah odst. 1 a odst. 2 § 178 správního řádu 

6 As 52/2007 - 80  15.09.2008 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 23 starého správního řádu) 

2 As 38/2007 - 78  13.08.2008 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 38 správního řádu (jako lex 
specialis) 

6 As 27/2007 - 116  17.07.2008 § 7 

5 Ans 5/2007 - 48  27.06.2008 § 16a odst. 1 písm. b) (nepodání infostížnosti brání 
podání žaloby na nečinnost) 

5 As 53/2007 - 85  25.06.2008 § 10 (majetkové poměry) 
osobní údaj 

2 As 1/2008 - 208  05.06.2008 § 16 (Ministerstvo kultury nadřízeným orgánem 
Národního památkového úřadu) 

8 As 57/2006 - 67  29.05.2008 § 2 odst. 1 (fotbalový klub je povinným subjektem) 

1 As 17/2008 - 67  07.05.2008 § 9 (obchodní tajemství, kopie smlouvy) 

4 As 20/2007 - 64  30.04.2008 § 11 odst. 1 písm. a)  
účel práva na informace 

2 As 71/2007 - 56  02.04.2008 § 2 odst. 4 (neexistující informace) 

3 As 13/2007 - 75  28.03.2008 
§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a přestupkového zákona) 
anonymizace 
opakovaná žádost 

7 As 24/2007 - 106  27.03.2008 § 9 (vymezení obchodního tajemství) 

7 Azs 3/2008 - 64 26.03.2008 právo pořídit kopii spisu vlastními prostředky 

4 As 23/2007 - 76  12.03.2008 příslušnost k vydání rozhodnutí – samostatná vs. 
přenesená působnost 

4 Ans 12/2007 - 104 12.03.2008 § 16 (Ministerstvo spravedlnosti odvolacím orgánem 
okresních soudů) 

2 As 58/2007 - 52  19.02.2008 
§ 2 odst. 1 (Veřejný ochránce práv povinným 
subjektem) 
§ 14 odst. 6 (záznam není rozhodnutím) 

4 Ans 11/2007 - 102  07.02.2008 § 16 (Ministerstvo spravedlnosti odvolacím orgánem 
okresních soudů) 

6 Ans 9/2006 - 52  07.02.2008 opakovaná žádost 

9 As 76/2007 - 52  31.01.2008 § 16a odst. 1 písm. c) 
ochrana proti nečinnosti 

1 Afs 43/2006 - 102  30.01.2008 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 32 odst. 3 zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) 

5 As 28/2007 - 89  17.01.2008 
§ 11 odst. 1 písm. a) 
§ 12 
porušení § 16 odst. 4 

4 As 48/2007 - 80  28.12.2007 § 16 (před novelou InfZ  - odvolacím orgánem hejtman 
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Spisová značka Ze dne Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

kraje, jedná-li se o informace ze samostatné působnosti 
kraje) 

6 As 12/2006 - 64  13.12.2007 § 17 (výzva k úhradě nákladů není autoritativním 
rozhodnutím) 

2 As 20/2007 - 67  23.11.2007 příslušnost k vydání rozhodnutí – samostatná vs. 
přenesená působnost 

1 Ans 5/2007 - 195  14.11.2007 
žalobu proti nečinnosti nelze podat, je-li presumován 
v případě nečinnosti vznik fiktivního rozhodnutí (před 
novelou InfZ) 

8 As 45/2006 - 47  29.10.2007 nahlížení do spisu vs. InfZ 

4 As 53/2007 - 80  25.10.2007 § 14 (poskytnutí informace není rozhodnutím) 

2 As 27/2007 - 87  23.10.2007 § 9 (obchodní tajemství) 

9 As 28/2007 - 77, 
9 As 29/2007 - 71 13.09.2007 § 16 (Ministerstvo kultury nadřízeným orgánem 

Národního památkového úřadu) 

2 As 12/2007 - 79  07.08.2007 § 2 odst. 1 (chybný adresát žádosti v rámci obce) 

2 As 89/2006 - 107  12.07.2007 § 2 odst. 1 (Kancelář prezidenta republiky povinným 
subjektem) 

4 As 56/2006 - 45  02.07.2007 příslušnost k vydání rozhodnutí – samostatná vs. 
přenesená působnost 

6 As 79/2006 - 58  27.06.2007 § 11 odst. 2 písm. b) (zápis z jednání zastupitelstva) 
srozumitelnost a nekauzálnost žádosti 

2 As 87/2006 - 94  15.06.2007 § 15 odst. 1 (vydání rozhodnutí v případě částečného 
nevyhovění) 

3 As 50/2006 - 68  30.05.2007 nemožnost aplikace InfZ v případě neexistence 
povinného subjektu 

3 Ads 33/2006 - 57  16.05.2007 § 10 

2 As 84/2006 - 78  15.05.2007 § 14 odst. 2 (konkrétnost dotazu) 

6 As 15/2006 - 113  26.04.2007 § 11 odst. 2 písm. a) 

1 As 25/2006 - 66  11.04.2007 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – původní 
právní názor) 

1 As 15/2006 - 73  28.03.2007 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – původní 
právní názor) 

1 As 33/2006 - 48 31.01.2007 § 16 (před novelou InfZ – rozsah pravomoci odvolacího 
orgánu) 

1 As 34/2006 - 75  10.01.2007 
§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 133 starého stavebního 
zákona - nahlížení do spisu vs. poskytování kopií ze 
spisu)  

5 As 3/2006 - 70  13.12.2006 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 133 starého stavebního 
zákona) 

A 2/2003 - 73  31.07.2006 

§ 7 
§ 16 odst. 4 
§ 3 odst. 3 (obsah smlouvy vs. informace ze smlouvy) 
úplnost spisu 

4 Aps 3/2005 - 35 27.04.2006 § 2 odst. 1 (pravomoc vydávat správní akty - povinný 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

148 
 

Spisová značka Ze dne Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

subjekt) 

1 As 33/2004 - 60  29.03.2006 § 3 odst. 1 (právní subjektivita žadatele) 

8 As 34/2005 - 76  28.03.2006 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 23 starého správního řádu) 

6 As 52/2004 - 67  17.01.2006 § 2 odst. 1 (veřejná instituce hospodařící s veřejnými 
prostředky) 

1 As 41/2004 - 56  15.12.2005 nemožnost aplikace InfZ v případě neexistence 
povinného subjektu 

6 As 40/2004 - 62  25.08.2005 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a zákona o obcích) 

5 As 7/2004 - 53  22.07.2005 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a stavebního zákona) 

5 As 30/2004 - 85  27.06.2005 § 14 odst. 5 (před novelou InfZ – odložení z důvodu 
nepříslušnosti není rozhodnutím) 

2 Ans 1/2005 - 57 28.04.2005 § 11 odst. 1 písm. a) (metodické pokyny Ministerstva 
financí) 

1 As 21/2004 - 38 04.05.2005 § 2 odst. 1 (Notářská komora povinným subjektem) 

5 A 12/2002 - 91  31.03.2005 přezkoumatelnost rozhodnutí o zamítnutí nahlédnout do 
spisu soudem 

5 A 16/2002 - 43  14.12.2004 § 15 odst. 1 (lhůta pro vydání rozhodnutí – původní 
právní názor) 

7 A 118/2002 - 37  09.12.2004 
§ 9 
obsah smlouvy = informace ze smlouvy (původní právní 
názor) 

6 A 83/2001 - 39  13.10.2004 

§ 12 
§ 17, 
§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 23 starého správního řádu) 
osobní údaj 

2 As 6/2004 - 49  10.08.2004 

§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a zákona o ochraně osobních 
údajů) 
osobní údaj 
příjemce veřejných prostředků 

5 A 65/2002 - 33  15.07.2004 opakovaná žádost 

6 A 136/2002 - 35  27.02.2004 § 9 (obchodní tajemství musí existovat před podáním 
žádosti) 

6 A 89/2000 - 40  25.02.2004 § 16 (před novelou InfZ – běh lhůt pro podání rozkladu)

5 A 5/2002 - 33  19.02.2004 § 14 (poskytnutí informace není rozhodnutím) 

2 As 55/2003 - 37  12.02.2004 negativní vymezení informační povinnosti (před novelou 
InfZ) 

5 A 158/2001 - 100  27.01.2004 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 23 starého správního řádu) 

6 A 11/2002 - 26  15.01.2004 § 2 odst. 1 (Komise pro cenné papíry povinným 
subjektem) 

7 A 3/2002 - 46  14.01.2004 negativní vymezení informační povinnosti (před novelou 
InfZ) 

6 A 125/2000 - 45  27.11.2003 § 16 (před novelou InfZ – běh lhůty pro vyřízení 
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Spisová značka Ze dne Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

rozkladu) 

7 A 76/2002 - 47 04.11.2003 § 16 (před novelou InfZ – běh lhůty pro vyřízení 
rozkladu) 

5 A 119/2001 - 38 10.10.2003 § 9 odst. 2 (důvody veřejné kontroly) 
§ 17 

5 A 159/2002 - 49  21.08.2003 § 2 odst. 1 (informace vztahující se k působnosti 
povinného subjektu) 

5 A 135/2001 - 39  31.07.2003 § 2 odst. 1 (informace vztahující se k působnosti 
povinného subjektu) 

6 A 78/2002 - 39  04.07.2003 § 16 (před novelou InfZ – nepřezkoumatelnost fiktivního 
rozhodnutí) 

7 A 130/2001 - 39  21.05.2003 § 16 (před novelou InfZ – běh lhůty pro vyřízení 
rozkladu) 

 
 

Tab. č. 4 Krajské soudy 

Krajský soud v Spisová 
značka Ze dne  Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

Praze (Městský) 11 Ca 200/2007 23.09.2008 § 11 odst. 4 (podklady pro řízení před 
Evropskou komisí) 

Brně 30 Ca 215/2007 20.08.2008

§ 2 odst. 3 (vztah InfZ a § 38 správního 
řádu a § 168 stavebního zákona - 
nahlížení do spisu vs. poskytování kopií 
ze spisu) 

Českých 
Budějovicích 10 Ca 139/2007 29.02.2008 § 17, § 16a odst. 7 

Praze (Městský) 9 Ca 186/2005 31.05.2007 § 2 odst. 1 (veřejná instituce) 

Praze (Městský) 5 Ca 126/2006 30.05.2007 § 2 odst. 3 (vztah InfZ ke stavebnímu 
zákonu) 

Brně 31 Ca 137/2006 23.04.2007 neexistující informace 

Praze (Městský) 10 Ca 144/2005 23.02.2007 § 11 odst. 4 písm. b) (rozsah 
rozhodovací činnosti soudu) 

Praze (Městský) - 
Us 10 Ca 274/2006 14.12.2006 § 16a (infostížnost jako opravný 

prostředek) 

Praze (Městský) 9 Ca 60/2004 23.11.2006 neexistující informace 

Praze (Městský) 9 Ca 322/2005 27.10.2006 § 14 odst. 5 písm. c)  

Praze (Městský) 9 Ca 310/2005 27.10.2006 § 14 odst. 5 písm. c) 

Praze (Městský) 5 Ca 238/2005 31.07.2006 § 14 odst. 5 písm. c) 

Ústí nad Labem 15 Ca 164/2005 29.05.2006 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a zákona o 
obcích) 

Praze (Městský) 10 Ca 196/2004 12.04.2006 § 11 odst. 1 písm. a) 

Praze (Krajský) 44 Ca 32/2005 20.09.2005 neexistující informace 



Mgr. Květa Žaloudková                                        Právo na informace v dispozici orgánů veřejné moci 
 

150 
 

Krajský soud v Spisová 
značka Ze dne  Vztah k § InfZ (řešená otázka) 

Praze (Městský) 10 Ca 174/2005 30.08.2005 § 2 odst. 1 (rozsah informační 
povinnosti) 

Praze (Městský) 5 Ca 80/2003 30.01.2004 § 2 odst. 1 (rozsah informační 
povinnosti) 

Ostravě 22 Ca 358/2002 26.11.2003 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a zákona o 
obcích) 

Českých 
Budějovicích 10 Ca 257/2002 21.12.2002 opakovaná žádost 

Praze (Krajský) 44 Ca 179/2002 03.12.2002 § 2 odst. 1 (rozsah informační 
povinnosti) 

Praze (Městský) 33 Ca 12/2002 31.05.2002 § 2 odst. 1 (rozsah informační 
povinnosti) 

Praze (Městský) 33 Ca 100-
103/2001 30.04.2002 § 19 (rozsah mlčenlivosti) 

Českých 
Budějovicích 10 Ca 332/2001 19.12.2001 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a stavebního 

zákona) 
Českých 
Budějovicích 10 Ca 244/2001 31.10.2001 opakovaná žádost 

Ostravě 22 Ca 551/2000 09.04.2001 § 2 odst. 3 (vztah InfZ a stavebního 
zákona) 

Ostravě 22 Ca 58/2000 20.12.2000 opakovaná žádost 
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Příloha č. 2 Statistický přehled v rozhodovací činnosti Nejvyššího 
správního soudu 

Pro zpracování níže uvedených grafů byla využita data dostupná na 
www.nssoud.cz (data jsou zařazena podle data publikace rozhodnutí). Z grafů je 
patrné, že zatímco celkový počet projednaných případů se s výjimkou prvních let 
činnosti Nejvyššího správního soudu postupně snižuje, v oblasti práva na 
informace přetrvává stoupající tendence. Přesto je oblast práva na informace 
v činnosti Nejvyššího správního soudu agendou s minimálním zastoupením. 

 

Obr. č. 1 Rozhodovací činnost NSS za období 2003 - 2009 
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Obr. č. 2 Rozhodovací činnost NSS v oblasti práva na informace 
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Příloha č. 3 Schéma vyřizování žádosti o informaci 

Ž podá písemnou 
žádost §14

Ž doplní žádost 
do 30 dnů

Vyzval PS
oprávněně ? Ano

Ne

NeAno

Ano

Ž musí podat žádost u 
PS, k jehož působnosti 

se požadované 
informace vztahují

Ne

Ne

Ano

Ano
Ano

Ž může podat stížnost 
§ 16a odst. 1, písm. d)

Ne

Žádost je úspěšná

Stížnost je úspěšná

Ano

Ž může trvat na přímém 
poskytnutí požadované 

informace

Ne

Ano

Ne Ž může podat stížnost 
§ 16a odst. 1, písm. b), c)

Ž podá odvolání proti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti § 16

Ano

Odvolání je úspěšnéAno

Ne

Ne Ž podá žalobu 
podle s. ř. s. Žaloba je úspěšná

Opatření proti nečinnosti 
správního orgánu dle 

správního řádu § 80 SprŘ Ne

Podání kasační 
stížnosti k NSS

Kasační stížnost 
je úspěšná

NeAno

Podání ústavní 
stížnosti

Ano

Soud nařídí PS 
poskytnout 

požadované 
informace

Soud zruší 
vadné 

rozhodnutí PS

Nová lhůta k poskytnutí informace běží od právní moci rozsudku

Ž - žadatel (modrá výplň)
PS - povinný subjekt (žlutá výplň)
Úspěšně ukončený proces (zelená výplň)
Není-li uvedeno jinak, jde o ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

PS posoudí obsah žádosti

Dostatek údajů o Ž

Srozumitelnost 
žádosti

PS věcně příslušný

NeAno
PS vyzve Ž

k doplnění údajů o Ž
§14 odst. 5 písm. a)

PS vyzve Ž k upřesnění
žádané informace

§14 odst. 5 písm. b)
Ano Ne

PS žádost odloží;
§14 odst. 5 písm. c)

NeAno

Vyzval PS
oprávněně ?

Odložil PS
oprávněně ?

Ne

Ž žádost upřesní do
30 dnů od doručení 

výzvy

PS sdělí Ž údaje
umožňující vyhledání
a získání zveřejněné

informace § 6

PS poskytne Ž ve
stanovené lhůtě všechny
požadované informace 
§ 14 odst. 5 písm. d)

PS včas oznámil Ž, že 
požaduje úhradu 

nákladů § 17

Ž může podat stížnost  
§ 16a odst. 1, písm. a)

Poskytnutí informace
podmíněno zaplacením 

úhrady ?

Ne

Ž může podat stížnost 
§ 16a odst. 3, písm. a)

Odvolací orgán
o odvolání ve stanovené

lhůtě rozhodne

Ano A

A

Ž zaplatí úhradu 
nákladů PS

PS rozhodne ve
stanovené lhůtě

o odmítnutí žádosti
§ 15

PS žádost 
odloží

PS rozhodne
o odmítnutí

žádosti

Neexistuje prostředek obrany

 
Zdroj: inspirace pro zpracování diagramu [online]. URL: http://www.otevrete.cz/ucast-obcanu-na-
rozhodovani/publikace-dalsich-106-odpovedi-na-vase-dotazy-oldrich-kuzilek-44.html [cit. 2009-10-

25] 
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Příloha č. 4 Promítnutí Evropské směrnice do právního řádu členských 
zemí 

 

Pro provedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 
17.11.2003, o opakovaném použití informací veřejného sektoru (tzv. Re-Use 
Directive, v textu označována jako Evropská směrnice) byl Komisí stanoven 
termín do 1.7.2005, který dodržely pouze čtyři členské státy. Z níže uvedené 
obrázku je zřejmé, v jakém rozsahu promítly členské země Evropskou směrnici do 
svých právních řádů (k datu 28.2.2009). 

 
Legal Framework - Transposition of the Directive within EU Member States - 
28th February 2009.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [online]. URL http://www.epsiplatform.eu/examples/scorecard/scorecard_maps  [cit. 2009-10-

25] 

 
4 členské státy EU použily kombinaci nových opatření specificky 
zaměřených na právní předpisy o opakovaném použití vydaných před 
směrnicí 

 
4 členské státy EU oznámily Komisi, že stávající právní předpisy již 
směrnici mají implementovánu a že nebudou přijímat další specifická 
opatření o opakovaném použití 

 
11 členských států EU přijalo zvláštní opatření pro opakované použití 
informací ve veřejném sektoru 

 
8 členských států EU upravilo vlastní právní rámec pro přístup 
k dokumentům tak, aby zahrnoval opatření pro opakované použití 
informací ve veřejném sektoru
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Right for Information in Power of Public Administration Bodies - RESUMÉ 
 

There were several reasons for the choice of the topic for my thesis „Right 
for Information in Power of Public Administration Bodies“. The first is growing 
importance in possibilities to get information about civil service activities and the 
right of public to deal with it. The second is the way how public authorities deal 
with this right in their activities. And third is large legal system linked to claim the 
right for information which has been created because it is certain that the Czech 
legal system has been developing since the foundation of the Czech Republic as 
a democratic legal state. 

The aim of my thesis is to try to create a frame for the right for information 
managed by authorities of public power and to show some consequences in this 
area. 

The first chapter is about theoretically limited principles in civil service which 
are the base for claim the right for information. To understand clearly what the 
right for information is, I find it useful to describe international-legal and 
constitutional-legal aspects because legal form of this issue is based on them. 

In the second chapter, the attention is given to the right for information linked 
to the law about free access to information. As this law is closely connected with 
all areas of public service, part of this chapter is appraisal of special legal 
arrangement about giving information in comparison with other rules valid for 
public service in this area. 

The third chapter deals with substantive law of tort linked to the right for 
information and is focused on its validity, assessment of claimants for information 
and addressees of claims for information and setting basic terms. It describes the 
forms of releasing information and one of the most important topics which lists 
reasons for not releasing information. It also shows how public authorities protect 
rights of others. 

The fourth chapter is description of procedure in giving information in all their 
phases from accepting the claim for information, through evaluating its content, 
until the moment of giving the certain information, or refusal of releasing 
information. It is also completed with the tools given by the law for claimants when 
their right for information should be limited or refused. 

The conclusion of this thesis summarizes facts about the topic. Comparing 
international jurisdiction with the Czech one, I found out that the Czech Republic 
fulfils expectations of international commitment and respects European trend for 
access to information. If it goes for subjects and definitions of the term 
„information“ including the way and form of its releasing, I suggest refining current 
jurisdiction in the way that legal certainty is strengthened for both, either claimants 
or public authorities. In procedure of releasing information, I suggest making 
several changes connected with the law about access to information and 
executive rules. The reason is that nowadays public authorities replace gaps in 
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jurisdiction with their own explanation, which can be confusing. Analyzing single 
aspects of right for information managed by authorities of public power, included 
especially in the law about access to information, I have concluded that current 
jurisdiction guarantees the right for information in sufficient level, however, there 
is some space for certain changes which can simplify the process and make 
it understandable. 
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