
Shrnutí 
Diplomová práce Povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, mající za cíl rozkrýt jednotlivé skupiny povinných subjektů a poukázat na 

nejčastější problémy, které se okolo těchto skupin při aplikaci zmíněného právního předpisu 

vyskytují, se skládá z celkem jedenácti částí.  

První část se zabývá právem na informace v širší souvislosti, jako ústavně zakotveným 

právem, které jednak pomáhá naplňovat dílčí zásadu otevřenosti veřejné správy, jež je 

podmnožinou a součástí zásad demokratického právního státu a jednak je prostředkem 

k účinnému využití práv jiných, zvláště pak politických. 

Druhá kapitola definuje pojem „informace“ a věnuje se také jejím typickým 

vlastnostem. Tato část textu rovněž upozorňuje na možné nestandardní nakládání 

s informacemi a jejich právní důsledky, plynoucí z různých právních předpisů. 

Třetí část rekapituluje dosavadní historický vývoj zakotvování práva na informace a 

přístupu k nim v celosvětovém i evropském kontextu. 

Čtvrtá kapitola podává přehled platné právní úpravy v České republice. Orientuje se 

na základní zvláštní zákon této oblasti – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a Listinu základních práv a svobod a jejich vzájemný vztah. Nakonec je 

zmíněna i právní úprava partikulárního práva na informace o životním prostředí. 

Pátá část je věnována obecnému pohledu na povinné subjekty, jejich rozdělení do 

skupin a charakteru informační povinnosti, kterou musí plnit. 

V šesté kapitole je rozebrána skupina státních orgánů, a to zejména v rámci jejich 

dělení na moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Uvedeny jsou i jiné, speciální orgány, 

nacházející se mimo toto dělení. 

Povinnosti územních samosprávných celků se zaobírá další, sedmá kapitola, která 

pojednává o informování o své činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti.  

Tématem osmé kapitoly jsou veřejné instituce, jejich judikatorní definiční vymezení, 

jakož i konkrétní příklady subjektů, které do této třetí skupiny povinných subjektů náleží. 

V deváté kapitole je pojednáno o subjektech, kterým bylo svěřeno rozhodování o 

právech a povinnostech fyzických i právnických osob. 



Desátá kapitola podává stručný přehled změn navrhované novely z. č. 106/1999 Sb. 

V závěrečné části je rekapitulována kategorizace povinných subjektů a je poukázáno 

na určité reálné odlišnosti při uplatňování práva na přístup k informacím, panující mezi jejich 

jednotlivými skupinami. Nakonec je uvedeno celkové zhodnocení kvality stávající české 

právní úpravy. 

 

 


