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1.Úvod 
Právo na informace, kterým se tato diplomová práce v širším pohledu zabývá, je 

jedním ze základních politických práv, které Listina základních práv a svobod přiznává 

každému, tedy člověku, osobě přirozené-fyzické (bez ohledu na to, zda je či není 

občanem České republiky), i korporaci, osobě fiktivní, uměle vytvořené. Základní 

lidská práva a svobody, a tedy i právo na informace, jsou nezadatelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná.  

Právo na informace pomáhá naplňovat jeden ze základních rysů demokracie, a 

sice že veškerá moc vychází z lidu, lid ji ustanovuje v pravidelně konaných volbách a 

průběžně kontroluje pomocí rozličných institutů, např. podáváním stížností, petic, účastí 

v referendech, ale i na demonstracích. Ke smysluplnému využití těchto institutů je ale 

zapotřebí mít znalost určitých faktů a údajů, a právě proto český právní řád (jakož i 

mnoho jiných právních řádů) přichází s právem na informace.  

Jestliže má ale někdo mít právo na informace, musí mít někdo jiný k tomu 

korespondující povinnost informace poskytovat. Řečené je praktickým odrazem jedné 

z fundamentálních zásad správního práva, resp. jednoho ze standardů tzv. dobré správy–

zásady otevřenosti veřejné (nebo státní) správy. Princip transparentnosti není v teorii 

příliš traktován, snad proto, že jde o termín, jehož význam je dostatečně jasný, a proto je 

používán spíše intuitivně, bez nějaké akademické definice. Nicméně jistě nelze než 

souhlasit s vymezením Kolmana
1
, který uvádí, že: „Pod zmíněným principem 

transparentnosti můžeme též rozumět průhlednost, dostatečnou informovanost a s tím 

související veřejnou kontrolu správy věcí veřejných.“ Další uchopení pojmu princip 

transparentnosti podává Špaček
2
: „vyjadřuje skutečnost, že veřejná správa je k dispozici 

pro vnější svět, tvořený zejména adresáty veřejné správy. V tomto ohledu je 

zdůrazňován význam jednoduchého a spravedlivého přístupu k informacím, který je 

jedním z nejdůležitějších nástrojů k praktickému naplňování principu otevřenosti a 

k vytvoření tzv. otevřené vlády.“ 

                                                      
1
 KOLMAN, P. (2012, s. 39). 

2
 ŠPAČEK, D. (2003, s. I). 
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Právo na informace se vyznačuje svou specifičností, je nutno jej chápat nejen 

jako právo samo o sobě, ale i (hlavně) jako prostředek k účinné realizaci práv jiných, 

zejména politických. Právo na informace je nezbytné k uskutečňování práva petičního, 

shromažďovacího nebo sdružovacího.  

Ač je fenomén
3
 informace starý jako lidstvo samo, resp. jako sama civilizace, 

coby pojem je definován, popsán a uchopen poměrně krátce. Podobně relativně 

nedávného data narození je i oblast práva na informace. Toto moderní právní odvětví se 

však velmi dynamicky vyvíjí, což je nutné, neboť počet informací se každým rokem, 

dnem, ba i vteřinou geometrickou řadou zvyšuje. Jistě ne všechny nově vzniklé 

informace budou nějakým (byť velmi volným) způsobem souviset s oborem působnosti 

veřejné správy a tudíž ne všechny nově vzniklé informace budou od veřejné správy 

požadovány, avšak u nemalé části tomu tak nepochybně bude. Proto platí, že má-li 

právo odrážet společenský vývoj, a ne jen zkostnatěle popisovat jakýsi ideální svět, 

musí rychlost a dynamiku, s jakou se společnost vyvíjí a s jakou generuje nové 

informace, nějakým způsobem reflektovat. Jedním ze způsobů, kterým se o uvedené 

právní řády mnoha zemí snaží, je přijímání legislativy v oblasti práva na informace. 

V rámci dlouhodobého procesu demokratizace po období komunistické 

nesvobody, přijala takovou legislativu i Česká republika. Zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, snad proto, že je jako každý jiný zákon, dílem 

lidským, očekávané otevření veřejné správy dokázal zajistit pouze částečně.  

Jednou z nejdůležitějších rovin každého právního předpisu je jeho osobní 

působnost, tedy to, kdo se daným předpisem musí řídit. Zákon č. 106/1999 Sb. doznal 

za léta své existence mnohých změn, přičemž si dovolím tvrdit, že ty největší se týkaly 

právě vymezení osobní působnosti tohoto zákona. Bezmála revolučně do této oblasti 

také zasáhly při své rozhodovací činnosti soudy.  

Tato diplomová práce si tak klade za cíl rozkrýt množinu subjektů, na které se 

informační zákon vztahuje a současně se pokusit odhalit příčiny zařazení těch subjektů, 

na nichž se původně norma nevztahovala, jakož i poukázat na nejčastější problémy, jež 

se při aplikaci „stošestky“ ve vztahu k povinným osobám objevují. 

                                                      
3
 Z řec. fainomenon, od slovesa fainenin, jevit se - původní význam slova byl přelud 
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2.Informace 
Jestliže se tato práce zabývá právem na informace, bylo by na místě si definovat, 

co vlastně informací rozumíme. Tak jako u hodně jiných moderních termínů, i zde 

musíme čelit problému, že definic je mnoho, protože existuje i mnoho úhlů pohledů na 

tuto problematiku. Avšak pro naše účely se nejvhodnější jeví definice dle Matese a 

Matoušové
4
 informací se zde rozumí „jakýkoliv energetický či hmotný projev, který  

může mít smysl pro toho, kdo informaci sděluje nebo pro toho, kdo sdělovanou 

informaci přijímá.“ 

Právní předpisy však pojem informace používaly rozkolísaně, nejednotně, ba i 

nepřesně. Tak například dnes již zrušený tiskový zákon č. 81/1966 Sb. považoval za 

informaci zprávy, údaje, fakta a názory. Takový výčet je však podle mnohých 

zkreslený, např. Kolman
5
 se domnívá, že by bylo správnější zprávu za informaci 

nepovažovat, ta je podle něj pouhým nositelem, zprostředkovatelem informace.  

Přesnější a lépe vyhovující definici informace nepřinesl ani nový tiskový zákon 

(z. č. 46/2000 Sb.), a to z toho prostého důvodu, že definici informace neobsahuje 

vůbec, tedy ani nepřevzal vymezení termínu ze starého tiskového zákona.  

V současné době tak jediným právním předpisem obsahujícím vymezení pojmu 

informace zůstává pouze zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

v novelizovaném znění, přičemž charakteristika předmětného výrazu jakožto 

„jakéhokoliv obsahu nebo jeho části v jakékoliv podobě, zaznamenaného na jakémkoliv 

nosiči, zejména obsahu písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v 

elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“ se v 

něm objevila až v roce 2006, pod vlivem evropského práva, kdy byla v podstatě slovo 

od slova převzata definice ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/98/ES, o 

opakovaném použití informací veřejného sektoru. Ve své prvotní podobě zákon č. 

106/1999 Sb. definici informace, snad z důvodu předpokladu, že se jedná o pojem 

notorický, neobsahoval vůbec. 

                                                      
4
 MATES, P. (1997, s. 27). 

5
 KOLMAN, P. (2010, s. 13). 
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Nyní tedy již víme, co to informace je. Neméně důležité je ale zmínit se o jejích 

typických vlastnostech. Za jeden ze základních znaků můžeme považovat to, že 

informace je povahy nehmotné. Přesto, aby bylo možné s ní dále pracovat, zužitkovat ji, 

musí být zachycena na hmotném nosiči. Pokud k tomu došlo, je posléze její další „bytí“ 

na původním médiu již zcela nezávislé a informace si žije svým vlastním životem.  

Svět, ve kterém existujeme a společnost, ve které se pohybujeme, se bohužel 

neskládá ze samých „andělů“, z jedinců, jež vždy dodržují morální a právní imperativy. 

Častokrát tomu bývá právě naopak, lidé (ale i korporace) jim daná pravidla mnohdy 

překračují a porušují. Z této příčiny pokládám za případné se zmínit o tom, že 

informace nelze jen využít, ale naneštěstí i zneužít. I na takovéto způsoby „nakládání“ 

s informacemi proto právní řád pamatuje. Tudíž např. trestní zákoník zná trestný čin 

neoprávněného nakládání s osobními údaji,
6
 zneužití informace a postavení v 

obchodním styku
7
 nebo např. ohrožení utajované informace.

8
 Mezi další právní 

předpisy, zabývající se v některých případech zneužitím informace (ať již nesprávným 

nebo neoprávněným informováním o druhých či o sobě) je zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nesmíme zapomenout 

ani na dosud stále účinný občanský zákoník (zák. č. 40/1964 Sb.) a jeho ustanovení o 

ochraně osobnosti. 

Soudy se však (kromě osobních informací ve vztahu k zákonu na ochranu 

osobních údajů) ve vztahu k informačnímu zákonu zabývaly spíše než výše zmíněnou 

problematikou definice informace „pojetím informace z praktického úhlu pohledu-

otázkou, co vše tvoří rozsah a obsah informace, který lze požadovat. Prosazena byla 

zásada, že informaci, o níž lze žádat, netvoří pouze to, čím povinný subjekt disponuje, 

případně, co musí na základě žádosti teprve utvořit, např. soustředěním různých 

podkladů, jejich vzájemným propojením, rešeršováním evidencí apod.“
9
 

                                                      
6
 Zakotvený v § 180 trestního zákoníku 

7
 Uvedený trestný čin upravuje trestní zákoník v § 255. 

8
 Viz § 317 TZ 

9
 MATES, P. (s. 35). 



 11 

3.Historie úpravy práva na informace 
Bylo by chybou domnívat se, že česká právní úprava a především zvláštní, 

informační zákon, kterým především se tato práce bude zabývat, „vznikl na zelené 

louce.“, popř. že jde o český vynález. Tak tomu totiž určitě nebylo, ba právě naopak 

informační právo na národní úrovni bylo dříve než na území České republiky 

uzákoněno v mnoha jiných zemích, ale především bylo předtím zaručeno prameny 

mezinárodního práva.  První vlaštovkou v oblasti práva na informace (stejně jako 

v mnoha jiných oblastech) byla slavná Všeobecná deklarace lidských práv
10

, a to i 

když právo, jež by se dalo přímo považovat za právo na informace, tedy právo na 

informace od někoho a o něčem, v ní garantováno nebylo.  

VDLP toliko obsahovala v článku 19 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.“ Ač je Deklarace sama právně nezávazná, není možné přehlédnout, 

že se už od okamžiku svého zrodu těší velké úctě a vážnosti, státy ji (i přes její právní 

nezávaznost a tedy i nevynutitelnost) respektují a její ustanovení naplňují, či se o to 

v praxi alespoň snaží. Zde je rovněž na místě podotknout, že VDLP působí též jako 

inspirační zdroj pro eventuální závazné právní nástroje.  

Těmito pozdějšími závaznými právními nástroji jsou především Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech, vytvořený na půdě OSN v prosinci 1966 

(právem na informace se zabývají články 19 a 20) a Úmluva o ochraně základních 

práv a svobod, (mající po určitý čas i procesní prostředky, jak své dodržování vynutit 

(Evropská komise pro lidská práva, existující do druhé poloviny devadesátých let). 

Zmíněný MPOPP, který je na poli informačního práva velice podstatným 

právním instrumentem, se zrodil 16. prosince roku 1966 v New Yorku na zasedání 

OSN, při kterém byl podepsán též Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. Tento dokument je vybudován na idei závazku státu vůči občanům, 

závazku spočívajícím především v garantování a respektování základních práv a svobod 

svých občanů.  

                                                      
10

 přijatá dne 10.12.1948 v New Yorku 
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Smlouvu v průběhu času podepsala naprostá většina států, mezi nimi se však 

nacházejí některé, jež sice pakt podepsaly, nicméně neratifikovaly. (Čína, Komory, 

Kuba, Nauru, Ostrov Svatého Tomáše, Svatá Lucie) A konečně existují také státy, jež 

pakt ani nesignovaly (např. Antigua a Barbuda, Barma, Omán, Saudská Arábie). 

Samotný Pakt má 4 části. Pro informační právo je relevantní část III., která 

v článku 19 v podstatě opakuje (s určitým zpřesněním) znění článku téhož číselného 

označení VDLP, to zn., že Pakt právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace nově 

nekonstituuje, přejímá jej z VDLP, ale, co je zásadní, Pakt nově pozitivně-právně 

zavazuje státy (smluvní strany Paktu) povinností takové právo respektovat a garantovat 

jej. V poslední, čtvrté, části Paktu je článkem 28 zaveden kontrolní mechanismus–

organizace bdící nad jeho dodržováním–Výbor Valného shromáždění Spojených národů 

pro lidská práva.  

Výbor však může určitý stát kontrolovat pouze tehdy, pokud byl dotčeným 

státem podepsán (první) Opční protokol
11

. V protokolu jsou dále upraveny též procesní 

otázky stížnosti, resp. oznámení. Jestliže tedy domovský stát protokol signoval, může 

občan k Výboru podat na svou vládu stížnost (po vyčerpání všech možných opravných 

prostředků, které mu dává právní řád jeho domovského státu, přičemž tak nesmí učinit 

anonymně a samo sebou je stížnost přípustná také pouze v případě, že došlo k porušení 

v oblasti, jež je paktem chráněna, tedy v oblasti práv základních práv a svobod).  

Co se týče personální otázky, tak organizace sestává z 18 expertů, volených 

členskými státy, ale nezastupujících jejich zájmy, scházejících se třikrát za rok. Jeho 

kompetence se manifestuje zejména v tom, že Výbor posuzuje zprávy členských států o 

tom, jak splňují závazky kladené paktem.  

Podstatná je rovněž právní úprava omezující se na teritorium evropského 

kontinentu, neboť pozdější česká úprava vyrostla, byla inspirována a ovlivňována také 

právními předpisy Rady Evropy a Evropských společenství, resp. později Evropského 

Společenství.  

                                                      
11

 Postupem času byly přijaty dva opční protokoly – první, jenž obsahoval závazek podepsaných států 

přijmout příslušnost lidskoprávního výboru, byl přijat dne 16.12.1966 (zároveň s MPOPP) a druhý 

z 15.12.1989, mající ambiciózní cíl: zrušení trestu smrti. 
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Jednou z takových norem je bezesporu Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod
12

–právně závazný (s cílem bdít nad dodržováním této úmluvy byl 

zřízen Evropský soud pro lidská práva), dokument Rady Evropy z roku 1950, který 

zakotvuje v článku 10 jednak svobodu přijímat informace a myšlenky a jednak svobodu 

myšlenky a informace rozšiřovat. Na základě tohoto dokumentu se však nikdo nemůže 

domáhat práva na svobodné vyhledávání informací a myšlenek. Tedy (podobně jako 

v případě MPOPP) i zde došlo k v podstatě převzetí článku 19 VDLP, leč s uvedeným 

omezením pouze na svobodné přijímání a rozšiřování, nikoliv zároveň na svobodné 

vyhledávání informací (a myšlenek). 

Pokud se zaobíráme historií úpravy práva na informace, bylo by chybou 

nezmínit se o Doporučení Poradního shromáždění Rady Evropy č. 428/1970 ze dne 

23.1.1970. Zde bylo totiž právo na přístup k informacím veřejné správy, a k tomu 

korespondující povinnost veřejné správy přístup k informacím poskytovat, poprvé 

expressis verbis vyjádřeno, avšak, (protože se pohybujeme na samém začátku 

sedmdesátých let), šlo stále o právně nevynutitelnou? povinnost, což ostatně vyplývá ze 

samého charakteru doporučení jakožto pramenu evropského práva.  

Relevantním dokumentem v této oblasti též Doporučení R(81)19 Výboru 

ministrů Rady Evropy o přístupu k informacím veřejným. 

Další informačně-právní dokument Rady Evropy - Deklarace o svobodě projevu 

a informací
13

 je důležitý z toho hlediska, že konečně stanovil právo soukromých osob 

na přístup k informacím, shromažďovaných o nich orgány veřejné moci. Naznačený 

pokrok ve skutečnosti zas takovým pokrokem nebyl, protože, jak je z názvu patrné, se 

jednalo jen o právně nezávazný dokument a Evropský soud v té době právo vyhledávat 

informace, jako komplementární právo ke svobodě informace přijímat, neuznal. 

Ani Evropská unie (resp. dříve Evropské společenství) nezůstalo na poli 

informační pozadu. V roce 1997 došlo prostřednictvím tehdy přijaté Amsterodamské 

smlouvy
14

 k zakotvení práva (fyzických i právnických osob) na přístup k dokumentům 

                                                      
12

 Taktéž někdy pod názvem Evropská úmluva o ochraně základních práv a svobod či prostě (podle místa 

přijetí) Římská Úmluva. 
13

 Deklarace byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy 29.4.1982. 
14

 Amsterodamská smlouva přidala do Smlouvy o Evropské Unii nový článek č. 255. 
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Evropského parlamentu, Komise a Rady ministrů. Dalším z relevantních právních 

instrumentů této organizace (a zároveň další krok směrem k informačnímu právu), je 

Listina
15

 základních práv Evropské unie, která byla v prosinci roku 2000 slavnostně 

vyhlášena v Nice. Práva na informace se dotýkají články č. 41 a 42. Článek 41 se 

zaobírá definicí dobré správy, jeho druhý odstavec pak zaručuje každému, za určitých 

omezujících podmínek, právo na přístup ke spisům týkající se jeho osoby
16

. Listina 

dává také právo občanům obrátit se na instituce Unie v jednom ze smluvních jazyků a 

obdržet v tomto jazyce odpověď. Původně nezávazná Listina se vlivem přijetí 

Lisabonské smlouvy stala právně závaznou. 

                                                      
15

 Někdy se též místo výrazu „Listina“ v českém překladu používá či spíše v minulosti používalo výrazu 

„Charta“. 
16

 Písm. b předmětného druhého odstavce čl. 41 stanoví, že právo na dobrou správu zahrnuje též: „právo 

každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a 

profesního a obchodního tajemství.“ 
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4.Platná právní úprava v ČR 

4.1.Listina základních práv a svobod 

Právo na informace je na české národní ústavní úrovni zakotveno v Listině 

základních práv a svobod. Tento předpis, mající společně s dalšími ústavními zákony 

nejvyšší právní sílu, byl vyhlášen 16. prosince 1992. Stalo se tak usnesením 

předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. Listina vychází z tradičního rozdělení 

práv na základní lidská práva, práva občanská a politická, práva hospodářská, sociální a 

kulturní.  

Právo na informace je upraveno jako základní lidské právo v oddíle druhém 

hlavy druhé, nesoucím název politická práva.  Konkrétně se jedná o článek 17.  

Sedmnáctý článek LZPS má celkem pět odstavců. Obsahem prvního je nejen 

fundamentální zakotvení práva na informace ale i práva na svobodu projevu.
17

 Druhý 

odstavec se věnuje uchopení obsahu obou těchto práv
18

, třetí konstatuje nepřípustnost 

cenzury
19

 a čtvrtý připouští omezení obou těchto práv zákonem.
20

 

Pro téma této práce je však nejvýznamnější odstavec pět článku 17, jež zní: 

„Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“ Než však 

toto ustanovení došlo svého naplnění, uběhlo dlouhých šest let, jejichž průběh byl 

provázen velkým názorovým střetem dvou ideologických táborů–zastánců transparentní 

a veřejnosti kontrolované správy na straně jedné a zastánců kabinetní, diskrétní správy 

na straně druhé Dne 11. května 1999 se konečně stoupenci otevřené, demokratické 

veřejné správy, dočkali. Cesta k přijetí zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím byla ovšem natolik trnitá a křivolaká, že považuji za zajímavé a užitečné, 

ji stručně popsat a zrekapitulovat.  

                                                      
17

 Čl. 17 odst. 1: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“ 
18

 Textace odst. 2 je následující: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 

obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 

ohledu na hranice státu.“ 
19

 Činí tak prostým prohlášením, že: „Cenzura je nepřípustná.“ 
20

 Čl. 17 odst. 4: „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 

veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ 
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Než však toto učiním, dovolím si udělat poznámku o tom, že, pokud někdo chtěl 

využít práva na informace, nemusel na vytoužený info-zákon vůbec čekat. Pro někoho 

možná překvapivý závěr plyne ze skutečnosti, že článek 17 je samovykonatelný, ergo 

praktikovat informační právo je, a vždy bylo, možné již a „pouze“ na základě tohoto 

ustanovení. Takovéhoto mínění je např. i JUDr. Eliška Wagnerová,
21

 která v rámci 

semináře ke Svobodě informací, konaného v roce 1997 na půdě Poslanecké sněmovny 

uvedla
22

: „Veškerá omezení práva na informace musí mít formu zákona. Jinými slovy, 

neexistuje-li zákon, který zakazuje veřejné moci poskytovat informace z důvodů 

obsažených buď v Listině, nebo v mezinárodních smlouvách, není veřejná moc 

oprávněna informace neposkytnout s odkazem kupř. na Listinu základních práv a 

svobod samotnou, nebo na omezovací klauzule v mezinárodních smlouvách, neboť tyto 

omezovací klauzule nejsou tzv. selfexecuting, tedy samovykonávací. Právě omezovací 

klauzule musí být zásadně provedeny zákonem, a to na rozdíl od práva na informace 

jako subjektivního veřejného práva, o nichž – tedy o těchto základních právech – 

moderní poválečná teorie dospěla k závěru (a v některých poválečných ústavách je to 

explicitně stanoveno), že jsou přímo použitelným právem.“  

Shodného názoru je i Kolman
23

: „musíme za vlastnost práva na informace 

označit možnost jeho přímé aplikace, resp. tzv. samo-vykonatelnost ústavního práva, ze 

které mj. vyplývá, že ještě před platností a účinnost zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (či zákona č. 123/1998 Sb., o informacích o životním 

prostředí), byla už veřejná správa České republiky povinna poskytovat požadované 

informace.“ K faktickému využívání či spíše nevyužívání tohoto oprávnění Kolman 

dodává: „Kvůli neexistenci vědomí či alespoň povědomí mezi veřejností (a de facto i 

mezi právníky) o možnosti zmíněné přímé aplikace práva na informace, žel ani 

nedocházelo k příliš časté realizaci podávání žádosti o informace dle čl. 17 Listiny 

základních práv a svobod. Dále se v citované stati zmiňuje i o významném judikátu 

Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti V. M. proti ministrovi zemědělství ČR o 

poskytnutí informací, mající sp. zn. III. ÚS 28/96, ve kterém bylo deklarováno, že: 

„Právo na informace je (nepochybně) subjektivním právem každého občana. Odmítnout 

                                                      
21

 předsedající v letech 1998-2002 Nejvyššímu správnímu soudu. 
22

 KUŽÍLEK, O. a ŽANTOVSKÝ, M. (2002, s. 23). 
23

 KOLMAN, P. (2011, s. II). 
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poskytnutí takové informace je dle názoru Ústavního soudu ČR rozhodnutím správního 

orgánu a tedy soudně přezkoumatelné.“ 
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4.2.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Kromě Listiny, v tzv. podústavní rovině, je právo na informace upraveno a dále 

rozvedeno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Česká republika se přijetím zvláštního zákona, upravujícího problematiku 

poskytování informací relativně komplexně, zařadila mezi skupinu moderních států,
24

 

které si význam možnosti získávání relevantních informací pro demokratický politický 

systém náležitě uvědomují, a proto ji věnují samostatný zákon. Za nejvýraznější 

inspirační zdroj českého info-zákona je možno považovat americký Freedom of 

Information Act–známý též pod zkratkou FOIA, pocházející z roku 1966.  

 Důvody a společenská potřeba, které vedly k navržení a posléze i přijetí našeho, 

českého zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou, jak jinak, nejlépe vyjádřeny 

v důvodové zprávě k tomuto právnímu přepisu. Proto si její úvodní část na tomto místě 

dovolím ocitovat: „V právním řádu České republiky chybí obecný právní předpis, který 

by realizoval Čl. 17, odst. 1, 2, 4 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen 

„Listina"), podle nichž je právo na informace zaručeno, každý má právo informace 

svobodně vyhledávat a šířit, kromě případů stanovených zákonem, a státní orgány a 

orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace 

o své činnosti. 

V době, která se často nazývá informačním věkem, je naplnění ústavního práva 

na informace, které mají k dispozici státní orgány a orgány územní samosprávy 

klíčovým prvkem vztahu mezi státem a občanem. Tajnůstkářství úřadů vede k 

neprůhlednému stylu vládnutí stejně jako k chybným rozhodnutím. Nadměrné utajování 

nepříznivě ovlivňuje důvěru veřejnosti v politiku. Svoboda informací je tak nezbytným 

nástrojem veřejné kontroly a otevřenosti vlády. 

Zákony upravující naplnění práva veřejnosti na informace a povinnosti státu tyto 

informace poskytovat, často nazývané Zákon o svobodě informací, se postupně stávají 

součástí legislativy všech vyspělých zemí. Ve Švédsku je toto právo zakotveno už od 

18. století, americký Zákon o svobodě informací (Freedom of Information Act) se 

                                                      
24

 Z evropských zemí např. Švédsko, Finsko, Francie, Německo, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko a 

Estonsko. Ze zemí mimo starý kontinent pak mj. Japonsko, Nový Zéland, ale i Chile či Brazílie. 
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datuje k roku 1966, francouzský je z roku 1978, kanadský, australský a novozélandský z 

roku 1982 a holandský z roku 1991. 

Současný právní stav v České republice komplexní úpravu práva na informace a 

povinnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy poskytovat informace 

neobsahuje. Řada předpisů upravuje pouze dílčí aspekty zpřístupňování informací pro 

jednotlivé více či méně úzce vymezené oblasti. Vedle těchto předpisů existuje řada 

právních předpisů, které naopak přístup občanů k informacím omezují anebo zcela 

vylučují. 

Navrhovaný zákon zajišťuje právo veřejnosti na informace a povinnost státních 

orgánů a orgánů samosprávy poskytovat informace o své činnosti tím, že stanoví způsob 

a podmínky, za kterých umožňuje vyhledávat a získávat informace, které mají tyto 

orgány k dispozici. Zákon vymezuje jako povinné subjekty státní orgány a orgány 

územní samosprávy pro účely tohoto zákona. Stanoví základní principy, podle kterých 

se informace vyžadují a poskytují.“
25

 

                                                      
25

 Důvodová zpráva je v elektronické verzi dostupná zde: 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=19682 
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4.3.LZPS versus zákon o svobodném přístupu k informacím 

Co se týče vztahu těchto dvou právních předpisů, tak je přímo zásadní si 

uvědomit, že i když zákon č. 106/1999 Sb. opravdu je oním speciálním právním 

předpisem ke článku 17 Listiny, přece jen nelze o vztahu těchto dvou norem hovořit 

jako o vztahu obecnosti a konkrétnosti beze zbytku. InfZ sice bez nejmenších 

pochybností upravuje povinnost, podmínky a postup při poskytování informací státních 

orgánů a orgánů územní samosprávy (veřejné správy), ale, na rozdíl od Listiny, jde 

mnohem dál, je odvážnější.  

„Stošestka“ totiž upravuje povinnost veřejné správy podávat informace, jež bych 

nejpřesněji vyjádřila spíše jako vyplývající z jejich činnosti. Dle mého názoru taková 

charakteristika lépe odpovídá skutečnému rozsahu informační povinnosti, když tato 

zahrnuje pole širší než prosté informování o své vlastní činnosti.  

Uvedené bych se pokusila vysvětlit na následujícím příkladu:  

Žadatel bude chtít po obecním úřadu poskytnout informace o nájemních smlouvách 

k obecním bytům, jež obec pronajala např. fyzickým osobám soukromého práva, řečeno 

jednoduše občanům – soukromníkům. Obecní úřad (neuvažujeme-li některou 

z informačních výluk) tak bude zavázán povinností obsah či nějaké údaje o nájemních 

smlouvách k obecním bytům zveřejnit, resp. je žadateli poskytnout, neboť v kompetenci 

obecního úřadu taková pravomoc rozhodně je, obecní úřad tyto byty určitě pronajmout 

může. Problém ale nastává v tom, když si uvědomíme, že smlouva je právní úkon 

dvoustranný. Jinak řečeno, smlouva obsahuje (musí v zájmu určitosti právního úkonu 

obsahovat), kromě předmětu nájmu, identifikační údaje a informace o obou smluvních 

stranách, z nichž však pouze jedna je osobou veřejného práva, placenou z daní 

veřejnosti. Tedy, pokud obecní úřad skutečně vyhověl žadateli, požadované smlouvy 

poskytl či na již zveřejněné odkázal, a zároveň by neshledal, že je v zájmu ochrany 

osobních údajů nutné informace týkající se osoby soukromého práva neposkytnout 

(např. začernit), sdělil by údaje (např. nacionále) nejen o sobě, resp. o svých pověřených 

pracovnících, ale i o druhé straně smlouvy, smluvním partneru, nájemci. A právě toto 

dobře nelze považovat za informování povinného subjektu (osoba soukromého práva – 

fyzická či právnická není orgánem státní správy či samosprávy) o své činnosti.  
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Nahlíženo z druhé strany: Pokud bychom brali v úvahu pouze text Listiny (a 

neuvažovali bychom speciální právní předpis–informační zákon), museli bychom, být 

v kůži povinného subjektu–obecního úřadu, takovou žádost zčásti odmítnout. Konkrétně 

řečeno, zveřejnili bychom předmětnou smlouvu či smlouvy, ale (bez uvažování dalších 

možných omezujících institutů jako je ochrana osobních údajů, obchodního tajemství 

apod.) pouze tak, aby z ní bylo možno zjistit údaje toliko o nás, obecním úřadu. 

Nacionále smluvního partnera bychom museli začernit či jiným způsobem znemožnit 

jejich zveřejnění. Pokud bychom takto učinili, vyhověli bychom ustanovení Listiny (pro 

zopakování znovu uvádím, že obecného práva na informace se může domáhat každý 

odkazem přímo na LZPS) Až potud se zdá vše v pořádku. Vyhověli jsme žadateli a 

zpřístupnili požadované smlouvy, respektovali dikci LZPS a poskytnuté informace 

omezili na informace o své činnosti. Avšak pokud bychom se na věc podívali optikou 

druhé strany, žadatele, pak již věc tak uspokojivě vyřešena nebyla. Někdy totiž může 

být taková žádost podána (např. novinářem) proto, aby žadatel zjistil totožnost toho, 

komu obec (podezřele levně) obecní byty pronajala a navíc by obec v této hypotetické 

kauze mohla neposkytnout informace o smluvní ceně a jiných smluvních údajích,
26

 

právě s poukazem na to, že se tyto netýkají jejich činnosti, což by nebyl až tak 

extenzivní výklad pojmu „o své činnosti“, jak by se na první pohled mohlo zdát, naopak 

si myslím, že by to byl výklad zcela na místě.  

Tedy shrnuto a podtrženo, pokud by se povinné subjekty držely pouze textu 

Listiny, některé (přesto však v praxi hojně žádané a na základě info-zákona i vcelku 

běžně poskytované) informace by neposkytnuly, protože by tak učinit ani nemohly. 

Z toho, že takové informace ale dnes právě podle z. č. 106/1999 Sb. poskytovány jsou, 

můžeme dovodit, že zákonodárce formulací uvedenou v informačním zákoně překročil 

meze dané Listinou.  

 

                                                      
26

 neuvažujíce další „oblíbenou výmluvu“ jako třeba ochranu osobních údajů nebo obchodního tajemství, 

o kterých bude ještě pojednáno, 
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4.4.Proces přijetí informačního zákona 

Ačkoliv, jak již bylo výše zmíněno, bylo právo každého na informace v našem 

právním řádu výslovně uznáno v roce 1992 resp. 1993, stalo se tak „pouze“ v rámci 

Listiny. Toto konstatování nikterak nezpochybňuje nejvyšší právní sílu tohoto ústavního 

předpisu. Nicméně je neoddiskutovatelným faktem, že právo na informace si rozhodně 

zaslouží samostatnou právní úpravu, svůj zákon.  

I když tento bod mělo na svém programu po roce 1989 hned několik vládních 

kabinetů, žádný návrh zákona z pera vládního nevzešel. Musela to být až moc 

zákonodárná–poslanci a senátoři, jež samozřejmě legislativní iniciativu tak říkajíc 

v popisu práce má, která se tohoto náročného úkolu zhostila. Historie zákona č. 

106/1999 Sb. se tak začala psát až v květnu roku 1997, kdy „občanské sdružení HOST 

vypracovalo návrh textu zákona, jenž vycházel z následujících zásad: 

1. Občan má právo na informace o všem, co se ho týká. 

2. Co není tajné (či zcela soukromé), je veřejné. 

3. Na přístup k informacím mají stejné právo všichni občané (nejen novináři). 

4. Není třeba specificky odlišovat právo přístupu k informacím v různých oborech 

(např. životním prostředí, lidských právech apod.) různými normami.“
27

 

O několik měsíců později, v záři téhož roku, předložili poslanec Občanské 

demokratické aliance Michael Žantovský a senátor (taktéž člen ODA) Oldřich Kužílek 

návrh na půdě parlamentu.  V tehdejším návrhu byla zakotvena povinnost poskytovat 

v zásadě veškeré informace, určité výjimky však přece jen v návrhu zakotveny byly. 

Návrh též rozlišoval kategorii informací poskytovaných automaticky a kategorii 

informací zveřejňovaných, pokud o ně bylo zažádáno, zde se pak počítalo s dalším 

členěním na informace zveřejňované bezprostředně po žádosti a informace, u kterých 

měl povinný subjekt lhůtu 10, resp. 20 dnů (v případě odvolání).  

Z hlediska dnešní právní úpravy se jako velmi odvážná jeví skutečnost, že 

navrhovaný text znal sankce za neoprávněné odmítnutí požadované informace, a to 

                                                      
27

 http://otevrete.cz 
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sankce nikoli malé či symbolické. Za neposkytnutí informace hrozila sankce peněžní – 

ve výši 50.000 Kč nebo sankce administrativně-právní–zákaz činnosti.  

Dále pak měl zákon zakotvit povinnost orgánů státní správy přímo, tedy bez 

žádosti, zveřejňovat informace o své činnosti. Poslanecká sněmovna v květnu roku 1998 

skutečně návrh víceméně v této podobě schválila. Následně jej však vrátil 

k opětovnému projednání Senát a to hlavně na popud členů ústavně-právního výboru, 

jež návrhu vytýkali „legislativní nedostatky“. Poté, po celkově negativním postoji 

Senátu k této právní normě a po složitých peripetiích, které by bylo nadbytečné zde 

uvádět a popisovat, sice dne 11. května 1999 skutečně došlo k toužebnému vyhlášení 

právní normy ve Sbírce zákonů, jednalo se už ale v některých oblastech o zcela jiný 

zákon, než byl ten, který byl původně předkládán (Podstatné pozměňovací návrhy byly 

vesměs dílem senátorů, nicméně některé pocházely rovněž z poslaneckých per). Tato 

diskrepance mezi původně navrhovaným a skutečně schváleným zněním do jisté míry 

zapříčinila i četnost pozdějších novelizací.  

V zájmu objektivity je ale potřeba uvést, že určitě ne všechny pozměňovací 

návrhy byly vedeny senátorskou snahou „hájit“ diskrétnost správy věcí veřejných za 

každou cenu a „do posledního dechu“, některé změny bezesporu přispěly k určité 

eliminaci problémových partií informačního zákona a do budoucna tak v praxi předešly 

alespoň některým sporným otázkám, kterých se beztak v budoucnosti ukázalo ne zrovna 

málo. 
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4.5.Základní instituty informačního zákona  

I když předmětný zákon je dosti krátký, problematiku přístupu k informacím 

upravuje komplexně. Český informační zákon svou strukturou zapadá do typického 

vzorce informačních zákonů v mnoha jiných zemích. „Tyto zákony upravují: 

a) povinné osoby, kterým zákon ukládá informace poskytovat (§2 odst. 1 a 2), 

b) oblasti informací, které povinné osoby podávají automaticky (§ 5), 

c) postupy, kterými může každý žádat o ostatní informace, včetně opravných 

prostředků (§ 13, 14, 16 a 16a), 

d) oblasti omezení přístupu k informacím (§ 7, 9, 10 a 11), 

e) stanovení poplatků za poskytování informací (§ 17), 

f) stanovení zpravodajské povinnosti povinných osob o dodržování tohoto zákona 

(§18) 

g) stanovení sankcí povinným osobám za nedodržování zákona - pouze v některých 

zemích, přičemž Česká republika k takovým zemím ke své škodě, ač sankce 

v původním návrhu zákona byly upraveny, nepatří.“
28

 

 

Z poněkud jiného úhlu pohledu sumarizuje informační zákon Kolman
29

, když 

shrnuje hlavní myšlenky, na kterých je zákon postaven. V zájmu celistvého pohledu na 

daný zákon si Kolmanovo shrnutí, s jistým poupravením, dovolím citovat: 

„Základní zásady informačního zákona jsou tedy:“ 

1. Posílení zásady publicity, oslabení historicky překonaného principu diskrétnosti 

(důvěrnosti, uzavřenosti). 

2. Zásada univerzálnosti - Na informace má právo každá osoba (tedy fyzická i 

právnická či osoba bez státního občanství), mohou žádat také cizinci (i 

cizozemské právnické osoby). 

                                                      
28

 KUŽÍLEK, O. a ŽANTOVSKÝ, M. (2002, s. 16). 
29

  KOLMAN, P, (2010, s. 54 – 56). 
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3. Zásada neodůvodňování žádosti - Není nutné uvádět důvod žádosti o informaci. 

4. Zásada generální použitelnosti – týká se všech veřejnosprávních subjektů i 

subjektů soukromých, které plní funkci správního úřadu či jinak pracují 

s veřejnými prostředky. 

5. Zásada přiměřenosti – informace se sice poskytují za poplatek, který ale nesmí 

být nepřiměřený práci a času, který povinný subjekt na získání informace 

vynaložil. 

6. Zásada primární publicity (veřejnosti) informací a z toho vyplývající povinnost 

považovat prvotně informaci za poskytnutelnou. 

7. Zásada konkrétního zákonného důvodu – odepírání přístupu pouze z ex lege 

předvídatelného důvodu. 

8. Zásada řádného odůvodňování (vysvětlovací) – pakliže je žadateli přístup 

k informaci odepřen, musí následovat určité a průzračné zdůvodnění odepření. 

9. Zásada parciálního odepření – šetření práv žadatele. Odepření části informace 

nesmí být důvodem pro odepření zůstatkové (nezávadné) části informace. 

10. Zásada přezkoumatelnosti – po odepření přístupu k informaci je možné podat 

opravný prostředek, popřípadě následně je rozhodnutí povinného subjektu 

přezkoumatelné nezávislým soudem v rámci systému správního soudnictví.“ 

 

Na základě tohoto zákona plní povinné subjekty svou informační povinnost ve 

dvou různých režimech–aktivním a pasivním. Aktivní poskytování informací se děje 

obligatorním zveřejňováním vybraných druhů informací,
30

 např. důvodu a způsobu 

založení povinného subjektu, popisu jeho organizační struktury, přehledu 

nejdůležitějších předpisů, podle nichž je jednáno a rozhodováno, ale také sazebníku 

úhrad za poskytování informací.  

                                                      
30

 Všechny povinně zveřejňované informace, jakož i způsob, jakým má k jejich zveřejňování docházet, 

jsou upraveny v § 5. 
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Důležitá je také povinnost (viz písm. f výše uvedeného přehledu) zveřejňovat 

výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v předchozím 

kalendářním roce. Zřejmě ještě významnější partii tvoří oblast pasivního poskytování 

informací, tedy na žádost. Informační právní norma, jak je z přehledu struktury info-

zákona vidět, zde upravuje celý možný „život“ žádosti. Je řešeno, kdo, kdy a jak může 

podat žádost, jak má tato vypadat, jak s ní má být naloženo i jak se lze bránit proti 

způsobu jejího ne/vyřízení. Jak vyplývá z výkladu v jiné části této práce, InfZ od roku 

2006 obsahuje i definici informace, tj. toho, co vlastně má být poskytováno. 
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4.6.Novelizace informačního zákona 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se skládá z celkem 

dvaadvaceti číslovaných paragrafů, připočteme-li k tomu paragrafy vložené
31

 (a 

odečteme-li § 8, jenž byl zrušen), vyjde nám, že tento velice významný zákon čitá 

pětadvacet paragrafů. Přesto byl ale od doby svého přijetí, (relativně) často novelizován, 

přičemž zásadních změn doznal v roce 2001 a hlavně v roce 2006, v rámci tzv. velké 

novelizace, po které nezůstalo téměř žádné ustanovení, jehož by se změna nedotkla. A 

conto počtu novelizací je třeba říci, že tyto rozhodně nebyly projevem čistě samoúčelně 

politické vůle, ale že byly vyvolány reálnou potřebou.
32

 

Důležitou změnu přinesl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Od 

1.6.2000 byla tehdejší formulace §  2 odst. 3 informačního zákona, jež zněla: „Zákon se 

nevztahuje na postup při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven 

zvláštními předpisy.“
33

, nahrazena formulací jinou, a sice že: „Zákon se nevztahuje na 

poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu.“
34

 Takto se 

tedy pro příště vyloučila aplikovatelnost infozákona i ve věcech ochrany osobních 

údajů. Další nepřímá novela byla provedena zákonem č. 39/2001 Sb. Novelizace se také 

dotkla druhého paragrafu, ale v tomto případě se jednalo o odstavec prvý, obsahující 

výčet povinných subjektů. Změna zákona o České televizi k již existujícímu okruhu 

subjektů zavázaných informační povinností (státní orgány a orgány územní 

samosprávy)
35

, přidala jednu, zbrusu novou, skupinu - veřejné instituce hospodařící s 

veřejnými prostředky. Novela vznikla s trochou nadsázky „na objednávku“, primárně 

totiž cílila na Česká republikau televizi. Byla reakcí na krizi v České televizi, 

vypuknuvší na konci roku 2000. Tomu odpovídal i způsob jejího přijímání, když zákon 

se projednával ve stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání.  

                                                      
31

 § 8a, 8b, 14a a § 16a  
32

 K tomu nepřímo např. MATES, P. (2008, s. 35) lehce eufemisticky uvádí, že : „Po stránce legislativně-

technické nebyl (informační zákon) dílem právě zdařilým...“ 
33

Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 
34

 Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí. 
35

 Ke státním orgánům a orgánům územní samosprávy (již před předmětnou novelou), přibyly se svou 

informační povinností také ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných 

zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, kterým povinnost 

informovat (avšak toliko v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti) přikazuje druhý odstavec § 2, 

„televizní“ novelou nedotčený. 
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Právě poměrně vágní sousloví „veřejná instituce“ za současné absence důvodové 

zprávy, se později ukázalo být důležitým, i když nezamýšleným, následkem 

nestandardních podmínek legislativního procesu. Nepříliš povedená formulace „veřejná 

instituce“ je v zákoně dodnes zachována, avšak dovětek „hospodařící s veřejnými 

prostředky“ byl v průběhu let a novelizací již vypuštěn. Krize v České televizi tak tedy 

vlastně rozmnožila řady subjektů, povinných poskytovat informace, přičemž takto 

učinila nad rámec stanovený v článku 17 odst. 5 LZPS. Úkolu významově uchopit 

 nový, dosud nedefinovaný pojem, „veřejná instituce“ se proto musela zhostit až soudní 

moc. 

V historii novelizací se vyskytl také případ, ve kterém byla změna v zákoně 

způsobena nálezem Ústavního soudu. Ústavní soud v nálezu publikovaném ve Sbírce 

nálezů pod č. 123/2010 Sb. zrušil písmeno b § 11 infozákona, pod nímž se skrývala 

jedna z výluk informační povinnosti. Šlo o výjimku ohledně poskytování informací o 

nepravomocných rozsudcích.
36

 ÚS tak prosadil, že: „Povinné subjekty dále neposkytnou 

informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.“
37

 Vynucená změna 

měla za následek (snad) větší otevření justice veřejnosti a umožnění její silnější veřejné 

kontroly.  

Vůbec nejrozsáhlejší novela byla přijata v roce 2006. Zákon č. 61/2006 Sb. 

reagoval zejména na přijetí evropské směrnice o opakovaném použití informací ve 

veřejném sektoru, ale také na přijetí dvou úplně nových správních norem–správního 

řádu
38

 a soudního řádu správního
39

. Změna zákona především, pod vlivem evropské 

směrnice, konečně zavedla definici pojmu „informace“.
40

 Touto novelou rovněž došlo 

ke zmíněnému odstranění dovětku „hospodařící s veřejnými prostředky“ z pojmu 

„veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky“ a tudíž nadále k podřazení všech 

veřejných institucí informačnímu zákonu. Bez důležitosti nebylo ani zpřesnění a hlavně 

                                                      
36

 Dotčené ustanovení § 11 odst. 4 písm. b původně znělo: „ Povinné subjekty dále neposkytnou 

informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků.“ 
37

 Míněno všech, pravomocných i nepravomocných. 
38

 Zákon č. 120/2004 Sb. 
39

 Zákon č. 500/2004 Sb. 
40

 §  3 odst. 3 z. č. 106/1999 Sb.: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah 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.“ Odstavec 4 zpřesňuje, že: „Informací podle tohoto zákona není počítačový program.“ 
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zpřísnění podmínek pro odepření informace s poukazem na obchodní tajemství.
41

 Právě 

zneužívání tohoto institutu, resp. do jisté míry automatické odkazy na obchodní 

tajemství, ze stran povinných subjektů bylo v praxi častým nešvarem.  

Bez důležitosti nebylo ani v § 2 odst. 1 nahrazení nepříliš šťastného slovního 

vyjádření jednoho z typů povinných subjektů („orgány územní samosprávy“) novým 

zněním: „územní samosprávné celky a jejich orgány.“ 

Velmi podstatnou změnou bylo zrušení institutu tzv. fiktivního rozhodnutí.
42

 

Důvodem pro zrušení institutu byly určitě i obtíže, které do rozhodovací činnosti soudů 

přinesl. V praxi se stávalo, že soudy fiktivní rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost rušily, 

prostě proto, že přezkoumat opravdu neměly co. Věc se tak vracela (žalovaným) 

povinným subjektům k dalšímu řízení a celý proces se prodlužoval. A conto 

nevyhnutelnosti tohoto řešení NSS v rozhodnutí A 78/2002 výslovně uvedl, že: 

„Fiktivní rozhodnutí o odepření poskytnutí informace (§ 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím), jakož i fiktivní rozhodnutí o zamítnutí 

odvolání a potvrzení rozhodnutí o odepření poskytnutí informace (§ 16 odst. 3 téhož 

zákona), jsou ze své povahy nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů (§ 76 odst. 1 

písm. a s. ř. s.).“  

V o pár týdnů pozdějším  judikátu 6 A 25/2000 sice uvedl, že: „Obsahem výroku 

fiktivního rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, je zamítnutí rozkladu a potvrzení napadeného rozhodnutí 

správního orgánu I. stupně o odmítnutí poskytnutí informace.“, nicméně faktem 

zůstává, že v situaci, kdy se uplatní fikce rozhodnutí, chybí jeho odůvodnění. Proto ani 

                                                      
41

 V této souvislosti byl úplně změněn text druhého odstavce § 15. Nová dikce zněla. „Pokud nebylo 

žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k 

předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo 

vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu 

ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.  
42

 § 15 odst. 4 InfZ: „Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal 

rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto 

rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.“ 
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řečený judikát nemohl nastolit jiný procesní postup 
43

. Z tohoto důvodu novela v §  16a 

44
 zavedla institut stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.  

Praxe si také vyžádala úpravu v oblasti úhrady nákladů, spojených 

s vyřizováním žádosti o informace. Před novelou byly subjekty oprávněny si, kromě 

nákladů, jež měly s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 

informací žadateli, účtovat také náklady spojené s (prostým) vyhledáváním informací. 

Změna v zákoně však možnost takovéto úhrady zúžila pouze na „mimořádně rozsáhlé 

vyhledání informací.“
45

 Ke zpřísnění pravidel došlo proto, aby si povinné subjekty, 

speciálně pak státní administrativa, placená z prostředků daňových poplatníků, nemohly 

nárokovat úhradu za čas úředníků, který byl potřeba k vyřízení info-žádosti. Nová 

úprava tuto „úhradu za promeškaný čas“ povolila jen ve výjimečných případech, ve 

kterých bylo potřeba opravdu „mimořádně rozsáhlého vyhledání informací.“  

Jak je z tohoto výkladu patrné, byl InfZ v průběhu času mnohokrát novelizován, 

přičemž novela z roku 2006 se dotkla prakticky každého paragrafu. Není proto divu, že 

hlasy volající po vypracování úplně nového informačního zákona a pravda dodnes 

neutichající, se ozývaly již krátce po zmíněné novele. 

 

                                                      
43

 Ostatně sám NSS v souzené kauze předmětné rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil 

zpět k dalšímu řízení. 
44

 Podle §  16a odst. 1 písm. b může podat stížnost žadatel kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 

písm. d nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a 

nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Písm. c pak totéž umožňuje žadateli, kterému byla 

informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 
45

 Pro srovnání subsidiární zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí neumožňuje 

žádat úhradu vůbec, a to ani za „mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“ 
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4.7.Zákon o právu na informace o životním prostředí 

Ještě než došlo k přijetí, resp. nabytí účinnosti „stošestky“, byl v českém 

právním řádu již přítomen jiný informační zákon. Přesto však „velká informační 

revoluce“ byla provedena skutečně až ZSPI. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí se totiž, jak je z názvu patrné, věcně vztahoval toliko na 

informace o životním prostředí. Řečeno slovy § 2 písm. a tohoto zákona tedy na: 

„informace o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, o 

připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu životního prostředí, o 

opatřeních, jež podnikají úřady odpovědné za ochranu životního prostředí nebo jiné 

osoby při předcházení nebo nápravě poškození životního prostředí, o stavu vody, 

ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů, o vlivech činností na životní prostředí, 

o látkách, hluku a záření do životního prostředí emitovaných a o důsledcích těchto 

emisí, o využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž 

údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na 

živé organismy a společnost, o vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na 

životní prostředí, o správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů 

na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž 

informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a 

dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů, o 

ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování ve věcech životního 

prostředí, pokud byly pořízeny z veřejných prostředků, o mezinárodních, státních, 

regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká 

republika účastní, a zprávách o jejich plnění, o mezinárodních závazcích týkajících se 

životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je 

Česká republika vázána, a konečně též o zdrojích informací o stavu životního prostředí 

a přírodních zdrojů.“ 

Zákon č. 123/1998 Sb., je tak k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ve vztahu speciality, neboť se zabývá (viz výčet výše) pouze jednou 

z oblastí, ve které lze právo na informace realizovat. Uvedené platí, přestože zvláštní 

zákon o právu na informace o životním prostředí byl přijat dříve než obecný 

„stošestkový“ zákon. Tato poněkud nezvyklá situace je způsobena charakterem 
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legislativního procesu, kdy (jak je popsáno výše), jakýkoli informační zákon vyvolával 

u určitých skupin společnosti nevoli a stal se pro ně spíše nechtěným dítětem.  

V takovýchto nepříznivých podmínkách tak bylo přijetí zákona, upravujícího 

informační právo alespoň pro oblast životního prostředí, důležitým vítězstvím. Když se 

o rok později podařilo vybojovat zákon otevírající veřejnou správu i v ostatních sférách, 

byl to jistě pro demokratizaci správy věcí veřejných obrovský krok dopředu, ale zároveň 

se tím nastolila poněkud nešťastná dichotomie informačních právních předpisů.  

Oba info-zákony fakticky vykazují určité podstatné rozdíly, a tak se právní 

postavení žadatelů, využívajících „stošestku“ a žadatelů, jejichž záležitost spadá pod 

režim speciálního z. č. 123/1998 Sb. v mnohém liší.
46

 Nikoli náhodou bylo řešení této 

dvojkolejnosti vytknuto v pojednané vládní Analýze účinnosti zákona č. 106/1999 Sb. 

Obě právní normy se liší především v okruhu povinných subjektů, ve způsobu vyřízení 

žádosti, v hmotněprávních informačních výlukách a v neposlední řadě i v možnosti 

žádat za poskytnutou informaci úhradu. Česká dublovaná právní úprava je tak ve 

srovnání se světem ojedinělá.  

                                                      
46 Nejmarkantnějšími rozdíly jsou rozdíly spočívající v:  

a) odlišném vymezení povinných subjektů (podle z. č. 123/1998 jimi jsou „správní úřady a jiné 

organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků a dále právnické nebo fyzické 

osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy 

působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí“), 

b) odlišných lhůtách pro poskytnutí informací („stodvacettrojka“ přikazuje tyto poskytovat v zásadě 

bez zbytečného odkladu, kdežto „stošestka“ dává povinným subjektům základní lhůtu 15 dnů),  

c) tom, že v zák. o právu na informace o životním prostředí dosud zůstala tzv. fikce (negativního) 

rozhodnutí 

d) oblasti úhrad 
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4.8.Informační povinnost podle jiných právních předpisů 

Povinnost informovat se však ve vztahu veřejná správa-veřejnost zdaleka 

nevyčerpává z. č. 106/1999 Sb. a z. č. 123/1998. Tak např. je veřejnost „na základě z. č. 

102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, informována veřejnou správou všemi 

dostupnými prostředky o výrobcích na trhu, které jsou nebezpečné, a na základě z. č. 

369/1999 Sb., o pojišťovnictví, prostřednictvím sdělovacích prostředků  též o tom, že 

určité pojišťovně nebo zajišťovně bylo odejmuto povolení k činnosti.“
47

 

 

                                                      
47

 MIKULE, V. (2012, s. 643). 
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4.9.Anonymita veřejné správy 

I když jde o zdánlivý protimluv, s otázkou informační povinnosti veřejné správy 

úzce souvisí otázka anonymity veřejné správy.  

Veřejnost má totiž také právo na to vědět, kdo přesně v dané záležitosti jménem 

veřejné správy jedná. Proto mají vykonavatelé veřejné správy povinnost prokazovat se, 

jestliže jednají mimo úřední kancelář buďto úředním průkazem, nebo, v případě Policie 

ČR, služebním stejnokrojem, na kterém je vyvedeno identifikační číslo, a dále např. 

služebním průkazem.
48

 

Nicméně paralelně s právem veřejnosti na jednoznačnou identifikaci vykonavatele 

správy věcí veřejných působí také právo těchto vykonavatelů na ochranu soukromí.
49

 

Proto jestliže má veřejná správa uloženou povinnost sdělovat o sobě některé 

identifikační údaje, jedná se toliko o základní a nezbytné údaje, potřebné ke kontrole 

legality jejích úkonů, a nikoli o údaje k tomuto nesloužící. Konkrétně řečeno se např. 

úředník bude muset smířit s tím, že na jeho průkazu bude uvedeno jeho jméno a 

příjmení, rozhodně zde ale nebude muset sdělovat také svou adresu nebo soukromé 

telefonní číslo. 

 

                                                      
48

 shodně MIKULE, V. (2012, s. 644). 
49

 Toto právo je právě charakterem služby, kterou vykonávají, buďto pasivně (např. odznakem) nebo 
aktivně (na dotaz) sdělením některých údajů o sobě, do jisté míry „zeslabeno“, avšak rozhodně není 
zcela potlačeno. 
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5.Povinné subjekty 
Pro záměry tohoto textu je nejdůležitější § 2 InfZ, který ve svých prvních dvou 

odstavcích vymezuje povinné subjekty. V současné, několikrát aktualizované podobě, 

hovoří tato část zákona o celkem čtyřech skupinách povinných subjektů. Jsou to: 

1. státní orgány 

2. územní samosprávné celky a jejich orgány 

3. veřejné instituce 

4. subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem 

chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v 

oblasti veřejné správy
50

. 

První tři skupiny mají tzv. úplnou informační povinnost, tj. jsou nuceni 

informovat o všem, co se vztahuje k jejich působnosti. Čtvrtá skupina je pak zavázána 

k plnění informační povinnosti pouze v rozsahu rozhodovací činnosti ve veřejné správě. 

Za nejdůležitější je možno pokládat první a druhou skupinu (početně největší kategorií 

budou nepochybně ÚSC a jejich orgány), zatímco veřejné instituce a subjekty 

rozhodující na základě zákonného zmocnění o právech a povinnostech FO a PO hrají 

roli spíše doplňkovou, přesto však rozhodně ne marginální. 

Nicméně každá z těchto skupin povinných subjektů působí v praxi větší či menší 

problémy a nejasnosti. U prvních dvou skupin povinných subjektů je jejich informační 

povinnost nezpochybnitelná a také i nezpochybňovaná, spornou otázkou ale bývá 

rozsah této povinnosti.  

Začněme státními orgány, skupinou jasně dešifrovatelnou a na první pohled také 

bezproblémovou. 

                                                      
50

 Tedy v oblasti, jejíž přesná definice není (podle současného mínění doktríny) možná. Přesto však 

s jistou dávkou zjednodušení (přijmeme-li její materiální pojetí) můžeme o veřejné správě říci, že je to 

„souhrn činností, které nelze kvalifikovat ani jako zákonodárství nebo soudnictví,“ přičemž jsou tyto 

činnosti vykonávány ve veřejném zájmu. K tomu srov. HENDRYCH, D. (2012, s. 1 -7). 
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6.Státní orgány  
Pokud jsem uvedla, že první skupina povinných subjektů – státní orgány jsou 

„jasně dešifrovatelné“, pak bych toto upřesnila tak, že teorie i praxe má, např. oproti 

veřejným institucím, vcelku jasno o tom, kdo do této skupiny patří.
51

 Samotný termín 

„státní orgán“ nicméně není v našem právním řádu nikde pozitivněprávně zakotven 

nebo definován. Naše Ústava ale zná (prostřednictvím čl. 2) termín podobný: „orgán 

státní moci“
52

, působící v oblasti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní.  

Na rozdíl od legislativy v právní nauce není pojem „státní orgán“ pojmem 

neznámým a doktrína tak konstantně chápe jakékoliv orgány státu, tedy nacházející se, 

v rámci dělby moci, v jednom ze tří pilířů montesquieského systému, tj. v pilíři moci 

zákonodárné, výkonné či soudní, nebo (v případě, že je nelze podřadit ani pod jednu 

kategorii) mimo tyto pilíře. Pro správné pochopení pojmu „státní orgán“ je na místě 

rovněž zmínit, že tento je podmnožinou nadřazeného pojmu „orgán veřejné moci“, kam, 

mimo kategorie státních orgánů, řadíme ještě orgány samosprávy. 

Jako konkrétní příklady povinných subjektů zákonodárné moci můžeme 

jmenovat nejen Poslaneckou sněmovnu a Senát, ale i jejich komise a výbory a kanceláře 

těchto komisí a výborů. 

Povinnost informovat bude mít též celá moc výkonná, tedy Prezident republiky, 

vláda, všechna ministerstva
53

 a ostatní ústřední orgány státní správy-Český statistický 

úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového 

vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační 

úřad, Úřad vlády České republiky a Český telekomunikační úřad a v minulosti též dnes 

již zrušená Komise pro cenné papíry.
54

 Působnost informačního zákona se v rámci pilíře 

                                                      
51

Určité sporné případy, o nichž bude pojednáno, se však přece jen vyskytují. 
52

 K tomu srov. Čl. 2 odst. 1 Ústavy: „ Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím 

orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ 
53

 V současné době má ČR celkem 14 ministerstev. Informačnímu zákonu se tak musí podřídit: 

Ministerstvo financi, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a výčet uzavírá Ministerstvo životního prostředí. 
54

 Tj. tzv. jiné ústřední orgány státní správy, které vyjmenovává zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon). 
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moci výkonné dále bude vztahovat i na ty subjekty, které nemají povahu ústředních 

orgánů, tj. na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Zemědělskou 

vodohospodářskou správu, Česká republikau inspekci životního prostředí, Český 

inspektorát lázní a zřídel, Moravský zemský archiv, Celní správu ČR, Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Moravský zemský archiv, Akademii věd ČR, 

katastrální úřady, úřady práce, orgány hygienické služby a některé další. 

Pozoruhodná je situace u České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Obě tyto instituce jsou sice v Ústavě zakotveny, ale toliko mimo rámec orgánů moci 

zákonodárné, výkonné či soudní. Rothanzl argumentuje pro subsumpci ČNB poukazem 

na čl. 98 Ústavy, podle kterého je ČNB ústřední bankou státu a právě v tomto tak „lze 

nalézt oporu pro její zařazení mezi státní orgány.“
55

 Rothanzl dále pootevírá jinou 

možnost, podle které by ČNB mohla poskytovat informace–podle něj by ČNB mohla 

naplnit také definici pojmu veřejná instituce–pojmu, kterému bude v jiné  části této 

práce věnován podrobnější výklad, proto zde jen uvedu, že rovněž podle Rothanzla jsou 

(judikatorně stanovené) podmínky pojmu veřejná instituce v případě ČNB splněny, 

když jejich splnění jasně ze zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance jasně vyplývá. 

Co se NKÚ týče, tak jeho zařazení mezi státní orgány, se při přihlédnutí k § 2 odst. 1 

zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, podle kterého je NKÚ 

„nezávislým kontrolním orgánem České republiky“, jeví jako bezproblémové a 

nezpochybnitelné.
56

  

Postavení státního orgánu má také Veřejný ochránce práv.  

Informační povinnost dopadá kromě toho i na Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, a nevyhnuly se jí ani veřejné sbory, 

tedy subjekty mající vlastní hierarchickou strukturu, která se poněkud odlišuje od 

subordinační struktury jiných vykonavatelé veřejné správy. Pro informační povinnost je 

také lhostejné, jestli se jedná o sbor ozbrojený či neozbrojený. In concreto tak InfZ 

                                                      
55

 FUREK, A. a ROTHANZL, L. (2012, s. 41) 
56

 Stejného názoru je i citovaný komentář. 
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dopadá na Vězeňskou službu ČR, Policii ČR
57

, Armádu ČR nebo Hasičský záchranný 

sbor. 

A conto kategorie státních orgánů a zvláště těch, které „nezapadají“ ani do jedné 

ze tří montesquieovských kategorií (zákonodárné, výkonné nebo soudní), je potřeba 

zmínit, že nezáleží na jejich názvu, ale určujícím je to, zda jde přinejmenším v jednom 

směru o orgán státu (obvykle zákonem kreovaný), tedy zda alespoň v jednom směru 

jsou vůči občanům v nadřazeném postavení. Navíc je nerozhodné, pokud v jiných 

směrech (a zpravidla tomu tak také je), jsou tyto orgány na státu nezávislé.
58

 

Informovat musí také moc soudní a to bez výjimky–tedy informační povinnost 

stíhá okresní, krajské a vrchní soudy, stejně jako NS, NSS a ÚS.
59

  

 

                                                      
57

 Přesto, že podle ustálené judikatury nemá právní subjektivitu, ta totiž rozhodně není conditio sine qua 

non subsumpci pod povinný informační subjekt. 
58

 Srov. KUŽÍLEK, O. a ŽANTOVSKÝ, M. (2002. s. 30). 
59

 Rozsah této povinnosti řešil v citlivé kauze Ústavní soud, když se zabýval tím, zda musí soudci 

zveřejňovat informaci o svém členství v KSČ ke dni 17.11.1989. Nálezem ÚS sp. zn. I. ÚS 517/10 ze dne 

15.11.2010  bylo na takovou otázku odpovězeno kladně. Zákona č. 106/1999 Sb. se dotýká rovněž 

choulostivá otázka zveřejňování platů soudců (a obecně státních úředníků) vyřešená 27.5.2011 

rozhodnutím NSS sp. zn. 5 As 57/2010 ve prospěch práva veřejnosti znát tyto údaje. 
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6.1.Informační zákon vs. státní orgány 

Problémem při aplikaci info-zákona ve vztahu ke státním orgánům nebývá to, že 

by tyto svou informační povinnost popíraly
60

, problémem bývá to, že některé státní 

orgány, právě přestože jsou si povinnosti informace poskytovat vědomy, toto často 

svévolně odmítají, popř. praxi provázejí jiné dílčí problémy a nepřesnosti. V následující 

části jen upozorním na některé takové případy ze současnosti. Tak například ÚOOÚ 

brání zveřejňování záznamů ze zastupitelstev.
61

 Dále dosud není veřejnost ve většině 

případů uspokojena v citlivé kauze zveřejňování platů státních úředníků, když tyto, i 

přes výše zmíněný rozsudek NSS sp. zn. 5 As 57/2010, jsou zveřejňovány jen několika 

institucemi.
62

 

 

                                                      
60

 Jako tomu často bývá u veřejných institucí, než je soud za takové prohlásí. 
61

 Společná tisková zpráva Otevřené společnosti, o.p.s., Oživení, o.s. a Transparency International ČR, 

o.p.s., dostupná zde: http://www.otevrete.cz/novinky/urad-pro-ochranu-osobnich-udaju-by-mel-prestat-

branit-zverejnovani-zaznamu-ze-zastupitelstev-528.html 
62

 Mezi takové patří třeba vrchní státní zastupitelství, jelikož jeho šéfka Lenka Bradáčová na webu svého 

úřadu zveřejnila platy státních zástupců i ostatních zaměstnanců VSZ v Praze - 

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=205&j=215&k=2052&d=323007 

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=205&j=215&k=2052&d=323007
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6.2.Vláda a informační zákon - Analýza účinnosti zákona o svobodném 

přístupu k informacím 

Na konci léta 2011 spatřila světlo světa v pořadí již druhá analýza MV 

zabývající se efektivitou informačního zákona v praxi.
63

 Vypracování analýzy bylo 

opět, v rámci boje proti korupci
64

, zadáno usnesením vlády. Dokument na sedmdesáti 

stranách opět podává zevrubný obraz praktického užívání informačního zákona a 

zejména se zabývá problémy a nejasnostmi, s nimiž se praxe často potýká.  

Zatímco první analýza z roku 2007 se zčásti věnovala též v té době velmi 

ožehavé otázce povinných subjektů, druhá se soustředí spíše na jiné dílčí oblasti, což je 

pochopitelné, neboť od roku 2007 (zvláště díky judikatuře) se odehrávající vývoj na 

poli povinných subjektů
65

, jenž posunul vnímání pojmu povinný subjekt a veřejná 

instituce do jiné, extenzivnější roviny, je z velké části završen. Mimoto požadavek na 

zpřesnění § 2 InfZ, který upravuje povinné subjekty je již dostatečně vyjádřen v první 

analýze a s ohledem na to, že následující novelizace její návrhy zcela nevyčerpaly, lze 

soudit, že buďto se exekutiva spokojila se soudy nastoleným právním stavem nebo má 

za to, že se k tomuto již dostatečně předešlou analýzou vyjádřila, a znovu ji své 

stanovisko netřeba opakovat. Nová analýza se tak soustředí na problémy, které jsou 

palčivé dnes.
66

 Mezi takové patří absence sankcí a s tím spojená nedostatečná 

vymahatelnost informační povinnosti (hraničící někdy až s ignorancí soudních 

rozhodnutí – např. v kauze ÚOOÚ a mimořádných odměn). Dalším tématem analýzy je 

úvaha o zřízení instituce tzv. informačního komisaře nebo o zavedení institutu 

„informačního příkazu.“ Bude jistě zajímavé sledovat, nakolik a zda vůbec, se 

identifikované sporné body a jejich navrhovaná řešení promítnou do nové právní 

úpravy. 

                                                      
63

Celý název dokumentu zní: „Analýza 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“ a je dostupný zde: 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyzadane-informace-poskytnuti-informace-analyza-ucinnosti-zakona-o-

svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx 
64

 Jako tzv. studie k plnění úkolu nazvaného Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím ve 

smyslu zákona č.106/1999 Sb., který byl MV zadán Strategií vlády v boji proti korupci na období let 

2011 a 2012. 
65

 který je předmětem bližšího zkoumání v jiné části této práce, 
66

 Či spíše na problémy, které dodnes přetrvávají. 
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Co se týče aktivity govermentu, lze ještě dodat, že se Česká republika 14. září 

2011 stala členem iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Iniciující zemí této 

aliance byly Spojené státy. Mezi jejími další členy patří, kromě ČR, např. Velká 

Británie, Norsko, Mexiko, Indonésie, Filipíny, JAR a Brazílie, přičemž spousta jiných 

států se k Partnerství ještě plánuje připojit.
67

 Na základě členství v tomto hnutí 

vypracovala vláda další strategický dokument, zčásti se vztahující k právu na informace, 

nazvaný Akční plán
68

, který, co do identifikace problémů a navrhovaných řešení, je 

v podstatě totožný s výše zmíněnou Analýzou účinnosti.  

 

                                                      
67

 Oficiální informace o Partnerství pro otevřené vládnutí lze získat z http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-

korupci/aktuality/iniciativa-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-94035/ 
68

 Dostupný zde: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/karolina-peake/tiskove-

zpravy/Akcni-plan-OGP.pdf 
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6.3.Veřejný ochránce práv
69

 

Veřejný ochránce práv byl konstituován zákonem č. 349/1999 Sb. o Veřejném 

ochránci práv. § 1 odst. 1 tohoto právního předpisu přesně praví, že: „Veřejný ochránce 

práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto 

zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního 

státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních 

práv a svobod.“ Jinými slovy jedním z úkolů veřejného ochránce práv je chránit osoby 

před jednáním správních orgánů (orgánů státní správy). Přesto však došlo k situaci, kdy 

se veřejný ochránce práv s jistou mírou nadsázky ocitl na druhé straně, na straně 

subjektu, kterému nakonec bylo vytknuto jednání v rozporu s právem. 

Zajímavost soudní pře, která vypukla mezi veřejným ochráncem práv a 

občanem–žadatelem o informaci, netkví (oproti většině případů, kterým se tato práce 

bude věnovat) v konečném podřazení tohoto subjektu pod informační zákon, resp. pod 

pojem veřejná instituce, kterou ostatně ani není. Podstatou sporu bylo něco docela 

jiného. 

Veřejný ochránce práv jakožto monokratický, nezávislý a nestranný orgán je ve 

skutečnosti podřaditelný pod okruh státních orgánů, což vlastně ani Veřejný ochránce 

práv nikdy nezpochybňoval, ba dokonce se tak i sám označoval. Na svých 

internetových stránkách (v sekci Kancelář veřejného ochránce práv) dokonce uveřejnil 

dokument s názvem „Zásady pro poskytování informací Kanceláří veřejného ochránce 

práv podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  

O co tedy v kauze, kterou v konečné fázi řešil až NSS, šlo? Žalobce - žadatel se 

dožadoval informace, konkrétně nahlédnutí do spisu, založených ve věcech účastníků, 

které zastupoval, nahlédnout do spisů mu ale dovoleno nebylo. Neumožnění nahlédnutí 

do spisů si žalobce vyložil jako rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci (v té době 

                                                      
69

 Následující část textu ze stylistických důvodů používá též synonymum ombudsman, činí tak i přes 

vědomí toho, že výrazy „veřejný ochránce práv“ a „ombudsman“ nejsou totožného, nýbrž pouze 

podobného významu. Slovo „ombudsman“, v překladu „osoba jednající v zájmu jiné osoby“, pochází ze 

švédštiny. Institut českého a švédského veřejného ochránce práv se však v určitých rysech liší. Autorka 

práce se v tomto řešení odvolává též na dále rozebírané rozhodnutí 2 As 58/2007, kde je sousloví 

„veřejný ochránce práv“ na různých místech taktéž nahrazováno jednoslovným  pojmenováním 

„ombudsman“. 
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však již byla ustanovení o tzv. fiktivním rozhodnutí ze zákona vypuštěna) a proti 

tomuto rozhodnutí podal elektronicky odvolání, o němž nebylo rozhodnuto.  

Prvostupňový Krajský soud v Brně žalobu usnesením odmítl. KS sice souhlasil 

s tím, že veřejný ochránce práv je povinným subjektem (ostatně tuto skutečnost 

ombudsman nikdy nepopřel, ba ji i výslovně uznával, viz výše), nicméně dále byl KS 

toho názoru, že v případě ombudsmana neexistuje odvolací orgán, který by o odvolání 

rozhodoval, a tudíž je zamítnutí konečné. Neúspěšný žadatel se ale nevzdal a v kasační 

stížnosti argumentoval, že není pravdou, že by byla možnost odvolání v takovém 

případě vyloučena, když informační zákon o takovéto eventualitě přímo hovoří. Nadto 

dodal, že i kdyby opravdu odvolání nebylo možno podat, měl být o tom, aby nedošlo 

k újmě na jeho právech, poučen. Co se argumentace fiktivním rozhodnutím týkalo, tak 

v tomto bodě stěžovatel uvedl, že fakt, že institut fiktivního rozhodnutí byl již 

z předmětného zákona vypuštěn, na věci nic nemění. Důležité je to, že podal odvolání, o 

kterém však nebylo rozhodnuto. A proto lze, dle názoru stěžovatele, soudit, že bylo 

fakticky vydáno rozhodnutí zamítavé, potvrzující minulé zamítavé rozhodnutí.  

Jen pro úplnost dodávám, že tato argumentace byla pro stěžovatele příznivá též 

v ohledu přípustnosti podání kasační stížnosti, resp. dodržení lhůty k jejímu podání. 

Když totiž KS v Brně žalobu odmítl, učinil tak také proto, že byla podána po lhůtě. 

Avšak žalobce, nyní v procesním postavení stěžovatele, zastával názor, že lhůta začala 

ve skutečnosti plynout až vydáním fiktivního rozhodnutí, a odvolání tedy bylo podáno 

v rámci dvouměsíční lhůty.  

Přestože NSS kasační stížnost meritorně zamítl, prostřednictvím svého 

odůvodnění i tak učinil další významný krok směrem k otevřenosti veřejné správy.  

Domnívám se, že rozsudek 2 As 58/2007 je z mnoha důvodů hodný pozornosti, 

a proto snad nebude na škodu si znění jeho odůvodnění v následující části probrat 

trochu podrobněji. 

Předně je zde dilema, zda vůbec bylo lze žádost o nahlédnutí do spisů považovat 

za žádost o informaci dle z. č. 106/1999 Sb. V úvahu se nabízela též možnost vztáhnout 
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na tuto situaci správní řád a jeho vlastní právní úpravu nahlížení do spisů.
70

 To by 

nicméně bylo možné jen v případě, že by veřejný ochránce práv vyhovoval kritériím 

pojmu správní orgán, když dle § 1 odst. 1 správního řádu je to právě podmínka být 

správním orgánem, která rozhoduje o použití či nepoužití ustanovení správního řádu.
71

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, je úkolem veřejného ochránce práv bdít nad 

správnou činností veřejné správy, když tato kontrola je uskutečňována na neformálním 

základě a není spoutána žádným procesním předpisem. Sama úloha ombudsmana je 

chápána právě jako co nejméně formální, blízká občanům. Proto tedy veřejný ochránce 

práv je toliko státním, avšak nikoli správním orgánem. Navíc povinnost vést spisy není 

ombudsmanovi uložena žádným právním předpisem, je to pouze odraz potřeby praxe, 

kdy je jasné, že podněty, event. navazující šetření, podléhají jisté evidenci a popř. jsou o 

nich vedeny i spisy. Touto vylučovací metodou došel nakonec NSS k poznatku, že 

jediný zákon, pod který by se dala žádost podřadit, je právě zákon informační, a to i 

tehdy, když žádost sama se výslovně na „stošestku“ neodvolávala.  

Otázka vlastní informační povinnosti byla zodpovězena velmi lehce. Ze 

zřizovacího zákona žalovaného vyplývalo, že ombudsman je kontrolním státním 

orgánem, řízeným monokraticky, a jeho činnost je hrazena ze státního rozpočtu.  

Z mého pohledu nejklíčovější partii tohoto rozhodnutí tvoří ta, která se věnuje 

vztahu mezi veřejným ochráncem práv na jedné straně a kanceláři veřejného ochránce 

práv na straně druhé. Přínos tohoto judikátu tkví právě v rozřešení této dichotomie.  

NSS ve shodě s krajským soudem judikoval povinnost ombudsmana 

k poskytování informací, ale působnost k rozhodování o žádostech o poskytnutí 

informací přisoudil kanceláři veřejného ochránce práv. Kanceláři veřejného ochránce 

práv je věnován pouhý jeden paragraf zákona č. 349/1999 Sb., a to ještě v rámci 

závěrečných ustanovení. § 25 odstavec 1 stanoví: „Úkoly spojené s odborným, 

organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce plní Kancelář, která je 

organizační složkou státu.“, dá se tudíž uzavřít, že kancelář je servisní organizací 

                                                      
70

 Správní řád upravuje nahlížení do spisů v § 38. V podstatě lze říci, že právo nahlížet do spisů má na 

základě tohoto ustanovení účastník řízení a dále osoba, která prokázala „právní zájem“ nebo „jiný vážný 

důvod“. 
71

 Podle tohoto odstavce upravuje SŘ „postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných 

celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné 

správy“, tedy legislativní zkratkou „správních orgánů“. 
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ombudsmana. Pro získání uceleného obrazu o právním postavení kanceláře je nutnou 

nahlédnout též do zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. Podle tamějšího třetího paragrafu je kancelář 

veřejného ochránce práv (mezi dalšími) organizační složkou státu. Podrobnosti o 

organizaci a úkolech kanceláře jsou upraveny, ve shodě s druhým odstavcem paragrafu 

25 statutem
72

, jež říká, že v hospodářských, pracovněprávních a dalších vztazích 

v rámci § 25 odst. 1 zák. č. 349/1999 Sb. je oprávněna jménem státu jednat, nabývat 

práv a zavazovat se. Dále se statut zmiňuje též o tom, že kancelář hospodaří 

s rozpočtovými prostředky samostatné kapitoly státního rozpočtu. Uvedenou legální 

argumentací dospěl NSS k názoru, že: „kancelář žalovaného pro něho zajišťuje veškeré 

zázemí nezbytné pro řádný výkon jeho působnosti.“  

V tomto kontextu se tak soud musel zabývat otázkou, zda je možné rozčlenit 

informace na ty, jež by měly vztah pouze k činnosti kanceláře (NSS zde kupříkladu 

uvádí otázky stran počtu zaměstnanců, automobilů jimi využívaných nebo záležitosti 

rozpočtu kanceláře), a na ty, týkající se přímo vlastní působnosti veřejného ochránce 

práv (podle soudu např. četnost stížností na konkrétní správní úřad). Kladnou odpověď 

na položenou otázku by naznačovaly internetové stránky ombudsmana
73

, které obsahují 

mj. dvě samostatné sekce: Veřejný ochránce práv a Kancelář VOP, přičemž výše 

uvedené zásady pro poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., se dotýkají jen 

informací o činnosti kanceláře. Zásady poskytování informací, vztahujících se ke 

kompetenci přímo veřejného ochránce práv, na webových stránkách vůbec upraveny 

nejsou. Z tohoto důvodu by bylo teoreticky možné přijmout řešení, že o žádostech o 

informaci, týkajících se aktivity kanceláře, je rozhodováno kanceláří, o odvolání pak 

jejím vedoucím. O žádostech, které by směřovaly přímo k oblasti působení veřejného 

ochránce práv, by pak jednoinstančně, bez možnosti odvolání, rozhodoval veřejný 

ochránce práv sám.  

Tuto variantu řešení preferoval Krajský soud v Brně, který (jak je pojednáno 

výše) žalobu mj. odmítl proto, že rozhodnutí o odmítnutí žádosti považoval za konečné, 

nepodléhající odvolání. Nejvyšší správní soud však řešení spočívající v rozdělení 

rozhodování mezi ombudsmana (navíc pouze v jedné instanci) a jeho kancelář 
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 Dostupným zde: http://www.ochrance.cz/kancelar-vop/statut/ 
73

 http://www.ochrance.cz 
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nepovažoval za šťastné (přestože ho v hypotetické rovině připustil). O takovém postupu 

se výslovně vyjádřil jako o „příliš formalistickém, v praxi obtížně proveditelném, a 

proto neudržitelném.“ Je pravdou, že realita může přinést i případy, kdy nemusí být 

úplně jasné, do čí působnosti požadovaná informace spadá, popř. může jít i o informaci 

spadající do kompetencí obou současně.  

Podle NSS by tedy o veškerých žádostech podle infozákona měl rozhodovat 

jediný subjekt, kterým mínil kancelář ombudsmana. Svůj závěr opíral též o skutečnost, 

že stošestkové řízení je řízením správním, na které se v případech stanovených v § 20 

odst. 4
74

 zákona o svobodném přístupu k informacím použije správní řád, a je to právě 

kancelář, jež bude určitě k vedení správního řízení daleko lépe vybavena. Naopak u 

samotného veřejného ochránce práv, dle mínění soudu, vedení správního řízení nemůže 

nikdo očekávat a vyžadovat. NSS uzavírá, že „posláním žalovaného je především plnit 

svoji hlavní funkci, tedy zajišťovat ochranu práv a oprávněných zájmů osob ve styku 

s veřejnou správou.“  Řešením, jež bylo nakonec zvoleno NSS, by též bylo zamezeno 

tomu, že by ombudsman rozhodoval o žádostech o poskytnutí informace toliko v jedné 

instanci bez přípustnosti odvolání nebo stížnosti proti jeho postupu, a to i když, info-

zákon ve svém § 16
75

 a § 16a
76

 explicitně oba instituty zakotvuje a připouští. Pro 

zvolené řešení argumentoval soud též tak, že: „v demokratickém právním státě není 

vhodné, aby tatáž osoba posuzovala žádost o informaci a následně by též rozhodovala o 

odvolání proti svému odmítavému rozhodnutí. Takovým způsobem je smysl odvolání 

jako opravného prostředku výrazným způsobem popřen.“ Přesně takový nešťastný stav 

by ale, v případě přijetí názoru krajského soudu, nastal. Ombudsman totiž žádný 

nadřízený orgán, alespoň tak, jak jej má na mysli z. č. 106/1999 Sb., nemá. Oba soudy 

se shodly na tom, že za nadřízený orgán nelze považovat Poslaneckou sněmovnu. 

Všechny tyto důvody tedy vedly k tomu, že soud judikoval, že o žádostech směřujících 
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 § 20 odst.4 InfZ ve vztahu k „info-postupům“ říká, že není – li stanoveno jinak, použijí se při postupu 

podle tohoto zákona ustanovení SŘ pokud jde o: rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolací řízení a  řízení 

o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení. 
75

 § 16 téhož zákona se skládá ze čtyř odstavců, zabývajících se odvoláním proti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádostí. § 16 upravuje lhůtu (15 dnů), ve které musí být nadřízenému orgánu 

předloženo odvolání spolu se spisovým materiálem, jakož i rovněž 15 denní lhůtu odvolacího orgánu na 

rozhodnutí o odvolání. Velmi podstatný je odst. 4, který určuje, že za okolností, kdy nejsou dány „žádné 

důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.“ 
76

 § 16a ve svém odst. explicitně stanoví, že: „O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.“ 



 47 

k veřejnému ochránci práv–povinnému subjektu, je rozhodováno jeho servisní 

organizací–kanceláří veřejného ochránce práv.  

Probraný judikát není pozoruhodný pouze z toho hlediska, že byla jako povinný 

subjekt uznána jedna instituce (Veřejný ochránce práv)
77

, kdežto rozhodující agendu 

bude za ni vykonávat instituce jiná (Kancelář veřejného ochránce práv), ale i proto, že 

NSS v souzeném případě vzal v úvahu praktické hledisko (kancelář je na vedení 

správního řízení lépe vybavena), když později v kauze ČEZ a.s. se vyjádřil v tom 

smyslu, že praktické (navíc dle názoru NSS neopodstatněné a spíše hypotetické) 

nepříznivé dopady info-zákona na a.s. ČEZ nemohou být důvodem pro nezařazení 

tohoto subjektu pod veřejné instituce. 

                                                      
77

 Ostatně podobné řešení bylo 12.7.2007 rozhodnutím sp. zn. 2 As 89/2006 zvoleno rovněž ve vztahu 

k Prezidentu republiky, jehož „informačněprávní“ agendu za něj taktéž vykonává servisní organizace – 

Kancelář prezidenta republiky. 
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7.Územní samosprávné celky 
Druhou a kvantitativně největší skupinu povinných subjektů představují územní 

samosprávné celky. ÚSC jsou nositeli územní samosprávy a můžeme je definovat jako 

územní společenství občanů, která mají práv na samosprávu. V našem právním 

prostředí rozeznáváme základní územní samosprávné celky (obce) a vyšší územní 

samosprávné celky (kraje). Územní samosprávné celky se vyznačují spojením 

územního a osobního principu. Územní princip je definován ohraničením teritoria, na 

kterém se komunální pravomoc uplatňuje, přičemž každá část území České republiky, 

pravda s výjimkou vojenských újezdů, je součástí některé obce. Osobní pak označuje ty 

fyzické a právnické osoby, kteří mají k obci nebo kraji právně kvalifikovaný vztah, tj. 

zde bydlí (jsou občany ÚSC nebo cizinci s trvalým pobytem), popř. zde vlastní 

nemovitost.
78

 

Opatřování a následné využití informací o svém domovském ÚSC je nadmíru 

potřebný způsob, jak se zapojit do veřejného politického života. Je to také způsob, který 

bude v praxi využíván relativně nejčastěji, neboť je přirozené, že se člověk (nebo 

obchodní korporace) zajímá především o dění ve svém bezprostředním okolí, neboť 

jeho stav a podmínky jej ovlivňují nejvíce. Obyvatel (ale nejen ten) se tak může 

dozvědět, např. jaká stavba bude v jeho okolí realizována, komu a za kolik byl pronajat 

veřejný majetek, kdo ze zastupitelů jezdí na služební cesty, kam a kolik obecních 

prostředků je na to vynakládáno, nebo naopak třeba kolik peněžních prostředků je 

vynakládáno na úklid obce.
79

 Uvedené je, samozřejmě kromě postupu podle zákona č. 

106/1999 Sb., realizováno také přímou účastí na jednání orgánu územního 

samosprávného celku–zastupitelstva, kteréhož jednání musí být veřejné a právo se ho 

zúčastnit má, v souladu s výše podotknutým, každý, tj. nejen obyvatel dané obce či 

kraje, jakož i studiem informací zveřejněných na úřední desce, popř. v jiných 

komunálních materiálech nebo třeba na internetu (mj. na neoficiální tzv. elektronické 

úřední desce). Nicméně, je žádoucí upozornit, že v zákoně explicitně stanovená 

informační povinnost územních samosprávných celků se neomezuje na informování 

obyvatel–usedlíků. V rozporu s názorem občas se vyskytujícím v povědomí veřejnosti, 

může každý žádat např. obecní nebo městský úřad o poskytnutí informací, i když 

                                                      
78

 K tomu srov. HENDRYCH, D. (2012, s. 133 – 140). 
79

 KUŽÍLEK, O. (2004, s. 5). 
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v daném místě nebydlí, nemá zde sídlo nebo nemovitost, popřípadě zde nepodniká. 

Proto se dejme tomu občan bydlící v Ostravě může dožadovat informace i vůči 

Magistrátu města Brna či Prahy.  

Výše zmíněná explicitní a jasná povinnost poskytovat informace však bohužel 

neznamená, že by se v praxi ve vztahu k těmto subjektům nevyskytovaly problémy a 

nejasnosti. Právě naopak. Zdrojem problémů nebývá, že mají územní samosprávné 

celky povinnost informovat, ale to, v jakém rozsahu tak mají činit nebo kdo konkrétně 

tak má činit. Předmětem sporů se, jak již ostatně bylo na jiném místě této práce 

naznačeno, také stává to, kterou informaci lze zveřejnit a která již podléhá některé z 

informačních výluk.  

Možná nejvíce kontroverzním zástupcem tohoto typu je problematika 

zveřejňování výše platů starostů, zastupitelů, radních nebo zaměstnanců obecních 

úřadů. Zde se právo na informace dostává do střetu s právem na ochranu osobních 

údajů. Dalším ožehavým tématem se stává poskytování kopií smluv, uzavřených na 

veřejné zakázky, nebo informací z těchto smluv. V takových případech je právo na 

informace nutno poměřovat s právem na ochranu obchodního tajemství. Je pravdou, že 

v obou těchto skupinách docházelo, a dnes ještě často i dochází, k jistému zneužívání či 

spíše účelovému využívání práva na ochranu osobních údajů a práva na ochranu 

obchodního tajemství a to právě na úkor práva veřejnosti na informace. Toto se dělo tím 

způsobem, že obce a kraje, byly-li požádány o informaci, prostě autoritativně tvrdily 

(často paušálně, bez opravdového posuzování podmínek), že informaci poskytnout 

nemohou, protože se jedná o osobní údaj nebo obchodní tajemství.  

Na posledně jmenovaný nešvar zaútočila jedna z výše probíraných novelizací 

InfZ, když nová textace § 15 odst. 2 již uvádí, že: „Pokud nebylo žádosti vyhověno z 

důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k 

předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c, musí být v odůvodnění 

rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo 

vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato 

osoba povinnému subjektu známa.“ 
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Co se týče sporů o tom, na koho konkrétně povinnost podle § 2 odst. 1 InfZ 

dopadá, pak i zde byl (dotčenými ÚSC a následně i soudy), řešen zajímavý problém. 

Potíže původně vyvěraly z dřívější formulace „orgány územní samosprávy“, kdy nebylo 

jasné, jestli informační povinnost stíhá ÚSC jako takový nebo jeho jednotlivé orgány. 

Také na tuto interpretační nejasnost reagovala tzv. velká novela z roku 2006, která 

problematické sousloví nahradila „územními samosprávními celky a jejich orgány.“  

Bohužel tímto novela založila problém (staro)nový, protože z nové textace pro 

změnu nebylo jasné, zda informační povinnost stíhá jen a pouze ÚSC (př. město) jako 

takový nebo ÚSC a současně též někdy přímo jeho jednotlivé orgány (př. zastupitelstvo 

města). Podobně obtížná situace nastala ve vztahu ke statutárním městům a k hlavnímu 

městu Praze. Konkrétně řečeno, se praxe musela potýkat s tím, zdali jsou povinným 

subjektem i městské části a městské obvody, na které se statutárním města mohou 

členit. Odborná veřejnost se nakonec přiklonila k názoru, že také ony povinnými 

subjekty jsou, hlavní argumentací pro odmítnutí opačného výkladu zde bylo zejména 

případné neodůvodněně rozdílné právní postavení žadatelů ve vztahu ke statutárním 

městům nebo k hlavnímu městu Praze na jedné straně a žadatelů, obracejících se města, 

která se takto nečlení na straně druhé. Přesto by však bylo (mj. i podle názorů autorů 

komentáře k InfZ)
80

 vhodné, aby byla informační povinnost městských částí a obvodů 

novelizací explicitně zakotvena.  

Další nejasností podobného charakteru bylo to, jestli obecní úřad (případně 

městský úřad nebo magistrát statutárního města) představuje jediný správní orgán, nebo 

zda je správním orgánem (a potažmo i samostatným povinným subjektem) i každý 

odbor nebo složka úřadu. Nejvyšší správní soud 28.3.2008 dal judikátem sp. zn. 3 As 

13/2007 přednost prvnímu řešení. Odtud tedy není možné, aby (komunální) úřad odložil 

žádost o informace s tím, že se nevztahuje k jeho působnosti, jestliže byla tato podána 

k jinému věcněpříslušnému odboru či složce; naopak s takovou situací se musí úřad 

vypořádat sám a žádost příslušné složce postoupit nebo si od ní informace vyžádat. 
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 FUREK, A. a ROTHANZL, L. (2012, s. 49). 
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Nakonec je třeba se ve vztahu ke komunální informační povinnosti také zmínit o 

záležitosti rozdělení působnosti na samostatnou a přenesenou.
81

 Samostatná působnost 

je výrazem decentralizace státní moci, přenesená je zase výrazem její dekoncentrace. 

Do samostatné působnosti ÚSC patří především ty záležitosti, které jsou v zájmu jeho a 

jeho občanů, typicky a pouze namátkou záležitosti dotýkající se samotné existence ÚSC 

či územních změn celku, oblast místního rozpočtu a referenda. V přenesené působnosti 

se ÚSC zabývá úkoly, které mu byly státem svěřeny–celistvě uchopit tuto část 

komunální agendy je obtížné, ne–li nemožné, neboť stát přenáší na ÚSC svou působnost 

prostřednictvím mnoha zvláštních zákonů, kupříkladu sem ale spadají otázky evidence 

obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo dávání stavebního 

povolení. Z hlediska informačněprávního je pro žadatele o informaci podstatné, že sice 

(správně teoreticky) platí, že v případě dotazu spadajícího do rámce samostatné 

působnosti, by tento měl směřovat k ÚSC jako takovému (tedy k veřejnoprávní 

korporaci) a v případě, že by se žadatel chtěl něco dozvědět o výkonu působnosti 

přenesené, měl by kontaktovat přímo ten komunální orgán, který danou působnost 

vykonává. Nicméně toto rozlišování je spíše akademické, neboť s ohledem na již 

citovaný judikát sp. zn. 3 As 13/2007, jakož i na rozhodnutí NSS ze dne 27.10.2010, sp. 

zn. 4 Ans 13/2008
82

, by mělo působit jen směrem dovnitř ÚSC a žadatel by tak měl být 

uspokojen, i když žádost podal věcně nepříslušně. 

Oblast ÚSC a práva na informace se však zmíněnými otázkami zcela 

nevyčerpává. Teorie i praxe posledních let velmi živě reagovala na informační důsledky 

trendu ÚSC zakládat právnické osoby, zejména pak se vedla a stále vede poměrně 

vyhrocená debata na téma, jsou–li ony „komunální“ právnické osoby
83

 veřejnými 

institucemi nebo „jen“ komerčními podnikatelskými subjekty. O tom ale více v části 

věnované veřejným institucím. 

                                                      
81

 Dle teorie, ale i zákonné dikce (srov. ustanov. §35 odst. 1 a 2 a § 61 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích; ustanov. § 14 odst. 1 a 2 a § 29. Odst. 1 zák. č. 129/200 Sb., o krajích a potažmo též ustanov. § 16 

odst. 1, 2, 3 a § 31 odst. 1 a 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) je jako samostatná působnost 

ÚSC označováno vše, co je v zájmu ÚSC a jeho občanů. 
82

 Podle NSS není „nic proti ničemu“, pokud je žádost vyřízena krajským úřadem, i když byla podána 

k jinému orgánu. 
83

 a ve vztahu ke státu podobně i státem zakládané právnické osoby, 
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8.Veřejné instituce 
Třetí v systematickém řazení a čtvrtou v řazení chronologickém je skupina 

veřejných institucí. V této práci již bylo probráno, jakým způsobem se do InfZ tato 

skupina dostala. Pro úplnost připomínám, že se tak stalo nepřímou novelizací–novelou 

zákona o České televizi, v níž absentovala důvodová zpráva, když hlavním záměrem 

novely bylo, v reakci na události z přelomu let 2000 a 2001, označované jako televizní 

krize, donutit tuto instituci k informační otevřenosti. Uvážíme-li, že ani v evropském 

právu se sousloví „veřejná instituce“ nevyskytovalo,
84

 je jasné, že na pořádný právní 

zmatek bylo „zaděláno“. 

Zdrojem sporů a zároveň velkým úkolem se tak stala právě exaktní definice 

tohoto „násilně vneseného“ pojmu. Vymezení daného termínu nakonec, při absenci 

odpovídající zpřesňující novelizace, zůstalo na soudech, které se touto záležitostí ve 

svých rozhodnutích zabývaly často, bohužel ale navzájem nejednotně. S určitou mírou 

zjednodušení lze říci, že nižší soudy mají (nebo spíše v minulosti měly) tendenci 

vykládat pojem „veřejná instituce“ restriktivně či spíše alespoň „ne-extenzivně“ a 

spoustu (v následující části uvedených) subjektů jako veřejnou instituci neuznaly. 

Naopak NSS nebo v určitých případech a ještě více též ÚS, tendují k 

výkladu extenzivnějšímu. Prvně jmenovaný tak činí až v poslední době (snad) právě 

pod vlivem Ústavního soudu, ale není bez zajímavosti, že ještě ne tak docela dávno 

zastával i Nejvyšší správní soud výklad spíše restriktivní (velmi ilustrativní je 

kupříkladu srovnání postoje NSS ve věci Letiště Praha s tolik diskutovaným postojem 

ve věci ČEZ a.s.).  

Pojďme se nejdříve podívat na z mého pohledu tři nejdůležitější judikáty-nálezy 

Ústavního soudu v kauzách Veřejné zdravotní pojišťovny, Fondu národního majetku a 

Letiště Praha.
85

 

                                                      
84

 Směrnice č. 2003/98 zavazuje toliko „subjekty veřejného sektoru“ – státní, regionální nebo místní 

orgány, veřejnoprávní subjekty a sdružení, která jsou tvořená jedním či více takovými státními orgány 

nebo veřejnoprávními subjekty.“  
85

 Jako nejvýznamnější si tato rozhodnutí dovoluji označit proto, že další judikáty v oblasti veřejných 

institucí v nich mají ve větší či menší míře svůj původ. 
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8.1.Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Hned první zkoumaná kauza – kauza VZP se vyznačuje jedním zvláštním 

rysem–informační povinnost instituce byla současně jedním soudem jak popírána, tak i 

uznávána. Toto podivné konstatování má vcelku prosté vysvětlení. Pojišťovna je 

nepopiratelně subjektem, který má na mysli § 2 odst. 2
86

 info-zákona. VZP zcela určitě 

rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, činí tak např. 

v oblasti přirážek k pojistnému, pokut, penále nebo vracení přeplatku na pojistném. 

Jenomže informační zákon povinnost poskytovat informace u takovéto skupiny omezuje 

toliko na rozsah jejich rozhodovací činnosti.  

A zde se dostáváme k příčině sporu. Žadatel, obracejíce se na pojišťovnu, žádal 

o poskytnutí informace spočívající ve sdělení seznamu všech smluvních partnerů (a 

jejich zaměstnanců) a všech příjemců prostředků ze základního fondu zdravotního 

pojištění, jakož i částek, vyplacených z tohoto fondu. Povinný subjekt poskytnutí 

žádané informace odmítl.
87

 Městský soud v Praze dal VZP za pravdu, když sice ve VZP 

opravdu nalezl znaky povinného subjektu vymezené v § 2 InfZ, nicméně tak učinil 

právě toliko podle § 2 odst. 2, nikoli podle odst. prvního InfZ. Požadované informace 

pak, podle MS, překročily rámec rozhodovací činnosti pojišťovny, s čímž opravdu nelze 

než souhlasit. Uvedeného právního názoru však nebyla žadatelka, která ve veřejné 

zdravotní pojišťovně viděla veřejnou instituci a proti rozsudku Městského soudu 

v Praze podala ústavní stížnost.  

Celý spor tak nebyl veden o existenci či neexistenci samotné povinnosti 

poskytovat informace, ale o jejím rozsahu, resp. o tom, je-li tato úplná (§ 2 odst. 1) nebo 

částečná (§ 2 odst. 2).  

VZP před ÚS argumentovala tak, že pojem „veřejná instituce hospodařící 

s veřejnými prostředky“ byl do zákona zařazen novelou o České televizi a v právní 

teorii není významově uchopen. Proto je nutné jeho význam zkoumat z důvodové 

zprávy k novele, která tento pojem používá výlučně ve vztahu k České televizi.  
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 I když je v této práci zmíněný odstavec již rozebrán, považuji za užitečné jeho přesnou textaci na tomto 

místě uvést: „Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, 

právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné 

správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.“ 
87

 Resp. co se týkalo seznamu smluvních partnerů, sdělil žadateli, že tyto jsou k nahlédnutí v úřadovnách.  
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ÚS v odůvodnění svého nálezu sp. zn. III. ÚS 671/02 ze dne 16.1.2003, když se 

vypořádával s tímto stanoviskem pojišťovny, dovodil, že i přesto, že předkladatel 

novely zákona prohlásil, že potřeba novelizace zákona o svobodném přístupu 

k informacím vyvěrá z nutnosti přijetí obecnější úpravy, než je ta v zákonech o České 

televizi a Českém rozhlase, ale neučinil tak výslovným včleněním těchto dvou institucí 

jakožto povinných subjektů do § 2 InfZ, nýbrž přidáním sousloví „veřejná instituce 

hospodařící s veřejnými prostředky“, „nelze než rozsah tohoto pojmu vymezit i když 

nový pojem „veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky“ byl přijat ryze 

účelově a je spjat s konkrétními dvěma institucemi, musíme jej vykládat a aplikovat 

paušálně, a nikoli jen ve vztahu k České televizi, potažmo k Českému rozhlasu.“ 

V souvislosti s tímto svým do jisté míry extenzivním výkladem, poukázal ÚS na 

myšlenku G. Radbucha: „Vůle zákonodárce není metodou výkladu, nýbrž cílem 

výkladu a výsledkem výkladu. Interpret může rozumět zákonu lépe, než mu rozuměl 

jeho tvůrce, zákon může být moudřejší než jeho autor – on právě musí být moudřejší 

než jeho autor.“ 

Na tomto místě ÚS, „veden snahou nenahrazovat svoji judikaturou pravomoc 

obecných soudů“, projednávanou věc ukončil, napadené usnesení 33 Ca 13/2002-18 

zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. To, zda Veřejná zdravotní pojišťovna bude či nebude 

hodnocena jako veřejná instituce, tak nechal na úvaze obecného soudu.  

Obecný soud (NSS) posléze dospěl dne 16.5.2007 rozsudkem sp. zn. 3 Ads 

33/2006 k tomu, že VZP jako veřejnou instituci hodnotit lze, přičemž zároveň 

implicitně projevil názor, že stejně tomu tak bude i u jiných veřejných zdravotních 

pojišťoven. 

Pokud se mám ještě jednou vrátit k nálezu ÚS sp. zn. III. ÚS 671/02, pak bych 

uvedla, že tento, přestože VZP za veřejnou instituci neprohlásil, je velmi významný. 

Ústavní soud zde totiž, v souladu s výše popsaným, řekl, že veřejnou institucí není jen 

Česká televize nebo Český rozhlas, ale (možná nad rámec legislativního záměru), 

kdokoliv, kdo vyhoví (pozdějším a zpřesněným) definičním kritériím tohoto pojmu. 

Zdánlivě nepříliš podstatným nálezem, ve kterém navíc ÚS nedal v dané věci 

jednoznačnou odpověď, tak byla, s trochou nadsázky řečeno, „otevřena Pandořina 
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skříňka“ a „boj“, ve kterém nešlo o nic menšího než o definitivní vynucení si 

poskytování informací ze strany mnoha organizací, mohl začít. 
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8.2.Fond národního majetku České republiky 

Na úvod pojednání o FNM ČR je vhodné uvést, že samotný Fond byl vytvořen 

jakožto privatizační agentura státu a tato dnes již zaniklá instituce nebyla nikdy 

považována za státní orgán (což by prohlášení její informační povinnosti samozřejmě 

dosti usnadnilo), přestože by tomu některé podmínky při jeho vzniku tomu 

nasvědčovaly. 

 Fond byl zřízen zák. č. 171/1991 Sb.
88

 zrušen byl po dlouholetých diskuzích 

v roce 2005 zák. č. 178/2005 Sb.
89

 Majetek Fondu pak byl upraven v jiném právním 

předpise-konkrétně v § 18 a 19 zák. č. 171/1991. Majetek byl dle § 18 odst.1 tvořen 

majetkem převedeným podle § 5 (majetkem zrušeného podniku) a ziskem z účasti FNM 

na podnikání obchodních společností. Tedy majetek Fondu nebyl tvořen přímo 

prostředky státními, ve smyslu tom, že by stát tento subjekt přímo dotoval, že by byl 

příjemcem prostředků ze státního rozpočtu. Není však možné přehlédnout skutečnost, 

že 100% majetku, kterým Fond při svém založení a nějakou dobu po něm disponoval, 

mělo svůj původ ve zrušených státních podnicích, jejichž privatizace ostatně byla 

důvodem vzniku FNM. Tento svůj úkol ostatně FNM bezesporu naplnil, když během let 

1992 až 1998 založil na 1510 akciových společností,
90

 jednou takovou se stala i a.s. 

ČEZ.  

Spor o to, zda FNM je podřízen informačnímu zákonu, byl jedním z prvních 

sporů v této oblasti, jež musela justice řešit. Nicméně i tento případ už vykazoval určité 

typické, stále se opakující rysy, popsané v jiné části této práce. Samozřejmě také zde se 

žadatel, v našem případě žadatelka, dožadovala informace, konkrétně šlo o údaje, 

vztahující se ke smlouvě o koupi a prodeji akcií obchodní společnosti, v níž jednou ze 

stran byl právě FNM. FNM přirozeně poskytnout žádané údaje odmítl, s poukazem na 

to, že povinnost poskytovat informace mu z žádného právního předpisu neplyne, 

protože informační zákon na něj nedopadá.  

                                                      
88

 Zák. č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
89

 Zák. č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva 

financí při privatizaci majetku České republiky 
90

 K tomu blíže Roman Češka v článku nazvaném Byl fond národního majetku účelnou a fungující 

institucí nebo největším transformačním omylem?; dostupném zde: 

http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=103 



 57 

Kauza se dostala až před Ústavní soud, který dne 27. února 2003 v nálezu sp. zn. 

III. ÚS 686/02 přisvědčil žalobkyni–žadatelce, když FNM označil jako veřejnou 

instituci, splňující všechna (v tomto rozhodnutí vůbec poprvé stanovená) kritéria daného 

pojmu – a sice veřejný účel, zřizování státem, kreování jejich orgánů státem, jakož 

i státní dohled nad jejich činností. Takto tedy ÚS zařadil FNM mezi povinné subjekty.  

Zmiňovaný judikát je důležitý rovněž proto, že ÚS při vymezování
91

 definičních 

znaků pojmu veřejná instituce, zároveň expesis verbis uvedl, že veřejnými institucemi 

jsou též veřejné ústavy (organizace mající osobní a věcný substrát), veřejné podniky 

(s jistým zjednodušením lze říci, že tento i podle názorů nauky obtížně definovatelný 

pojem znamená podnik, jehož činnost je spojena s veřejným zájmem), veřejné fondy 

(účelově určené finanční prostředky na udržování nebo rozvíjení určitých veřejných 

statků), a veřejné nadace (účelová sdružení majetku pro dosahování obecně 

prospěšných cílů).
92

 To z praktického hlediska znamená, že informační povinnost stíhá 

např. Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, již zmíněnou Akademii věd ČR, Národní 

divadlo, Národní galerii, Národní muzeum jakožto zástupce veřejných ústavů; pokud 

jde o některé příklady veřejných podniků tak kromě Letiště Praha, Lesů ČR a některých 

dalších
93

 je možné uvést taktéž zdravotní pojišťovny
94

-Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Hutnickou zaměstnaneckou 

pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Revírní bratrskou 

pokladnu. Za veřejné fondy (přesněji státní fondy) lze považovat následující instituce: 

Státní zemědělský a intervenční fond, Státní fond životního prostředí ČR, Státní fond 

kultury ČR, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond 

dopravní infrastruktury a Státní fond rozvoje bydlení; z druhého typu veřejného fondu -  

fondu privatizačního můžeme kromě FNM jmenovat např. Pozemkový fond České 

republiky, jehož autoritativní judikatorní potvrzení informační povinnosti je předmětem 

dalšího výkladu. 

                                                      
91

 Pozdější definiční kritéria obsažená v nálezu ve věci Letiště Praha lze vnímat jako spíše zpřesnění 

pojmových znaků, popsaných v judikátu v kauze FNM. 
92

 Bližší výklad k těmto typům veřejných institucí např. HENDRYCH, D. (2012, s. 103-108). 
93

 které jsou uvedeny ve výkladu o judikátu ve věci LP, 
94

 Jejichž informační povinnost byla později a poněkud zřetelněji (de facto) prohlášena v rozhodnutí NSS 

sp. zn. 3 Ads 33/2006. 



 58 

Co se právní argumentace ve věci FNM týká, pak ta nebyla nikterak podrobná či 

rozsáhlá. ÚS pouze poznamenal, že: „Všechny uvedené definiční znaky naplňuje i 

FNM.“ Fond byl zřízen zákonem (§ 4 odst. 1 zák. č. 171/1991 Sb.),
95

 jeho orgány jsou 

kreovány státem (§ 7
96

 a § 13
97

 cit. zákona), plní výlučně veřejné účely stanovené 

zákonem (§ 18 odst. 2
98

, § 20 až 21
99

 cit. zákona), a konečně stát zákonem zakotvenými 

prostředky vykonává nad činností Fondu dohled (§ 9 odst. 2
100

, § 22
101

 cit. zákona). 

Tyto znaky dopadají v plné míře i na vymezení pojmu veřejných prostředků. 

Podpůrným argumentem je v této souvislosti i výklad systematický, kdy dle legální 

definice, obsažené v ustanovení § 2 písm. g zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

veřejné prostředky zahrnují „veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové 

                                                      
95

 § 4 odst. 1: „Zřizuje se Fond národního majetku České republiky.“ 
96

 § 7: „Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr 

financí České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů presidia volí Poslanecká sněmovna 

Parlamentu na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může 
Poslanecká sněmovna Parlamentu odvolat i před uplynutím jejich funkčního období. Volba a odvolání se 

provádí tajným hlasováním.“ 
97

 § 13 odst. 1: „Rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na dobu pěti 

let. Poslanecká sněmovna Parlamentu může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. 

Volba i odvolání člena rady se provádí tajným hlasováním.“ 
98

 Citované ustanovení konstatuje, že majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky a 

lze jej použít pouze k účelům, jež jsou dále pod písmeny a až g vyjmenovány. Mezi takové účely patřilo 

např.: vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů, použití majetku jako vkladu do a.s. 

nebo s.r.o., nakládání s účastmi na těchto společnostech, a šlo-li o majetek sloužící zemědělské výrobě 

také převod na Pozemkový fond České republiky, to vše v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Dále pak, 

v souladu s rozhodnutím vlády, mohl být majetek použit např. k plnění závazků podniků určených k 

privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem nebo k posílení zdrojů bank a dalších 

právnických osob v souvislosti s jejich činností v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení. 
99

 § 20 odst. 1 zní: „V rámci rozhodnutí o privatizaci uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné 

právní úkony při nakládání svým majetkem, a to zejména:  

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich 

vklady, k nimž se zavázal,  

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře 

včetně účasti na valných hromadách,  

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech.“ 

Odstavec jedna vyjmenovává pod dalšími písmeny ještě některé jiné právní úkony jako třeba prodej akcií 

či uzavírání smluv o prodeji podniků. Odstavec dvě pak hovoří o tom, že Fond vypořádává též nároky 

oprávněných osob, jestliže k odnětí vlastnického práva k majetku došlo způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 

zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.  

§ 20a odst. 1 stanovuje, že s majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných 

právnických osob, které nebylo možno z důvodů nezapříčiněných Fondem privatizovat podle rozhodnutí 

o privatizaci, naloží Fond způsobem, s kterým ministerstvo vyjádří předchozí písemný souhlas.  

Důležité je rovněž ustanovení § 21, které přímo zakotvuje, že: „Při uskutečňování činností uvedených v § 

20 vznikají Fondu práva a závazky. Fond je oprávněn domáhat se svých práv u soudu nebo jiných 

příslušných orgánů a může být žalován za nesplnění svých závazků nebo jiných povinností, za jejichž 

porušení odpovídá celým svým majetkem.“ 
100

 „Fond předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, ročních závěrek a výroční zprávy. Vláda 

je předkládá se svým stanoviskem ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.“ 
101

 „Fond je povinen na požádání poskytnout informace a údaje o své činnosti vládě, ministerstvu a 

dalším orgánům, pokud to stanoví zvláštní předpis.“ 
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hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a, přičemž jinou 

právnickou osobou dle § 2 písm. a uvedeného zákona je právnická osoba zřízená 

k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem.  

Ústavní soud k významu pojmu veřejné správy v souvislosti s působností Fondu 

připomíná, že její uplatňování se uskutečňuje jak vrchnostenskými, tak i 

nevrchnostenskými metodami.“
102

  

Z uvedené citace zřetelně vyplývá, že ÚS neprováděl žádnou složitou 

argumentaci, své rozhodnutí odůvodnil toliko mechanickým odkazem na příslušný 

zákon. Dle mého názoru byl takovýto postup zcela dostačující, když zákon č. 171/1991 

Sb. hovořil zcela jasně a naplnění všech kritérií pojmu veřejnoprávní instituce bylo 

v příslušných ustanoveních přímo vyjádřeno. To byl jistě také hlavní důvod, proč ani 

právní praxe k tomuto judikátu nikdy neměla žádné výhrady.  

Významné postavení tohoto rozhodnutí tak netkví v novátorském, revolučním či 

překvapivém a kontroverzním výkladu práva, tak jako tomu bylo např. v pozdějším 

rozsudku NSS ohledně právní věci a.s. ČEZ, ale právě a pouze v tom, že zde bylo 

závazně vyřčeno to, co někteří tušili a někteří měli za jisté – veřejná instituce může mít 

též právní formu fondu. Rovněž nesmíme zapomínat na to, že nebýt rozsudku III. ÚS 

686/02, bylo by pro NSS daleko složitější prohlásit za veřejnou instituci a.s. ČEZ, 

možná by se tak dokonce ani nestalo. 

 

                                                      
102

 Pochopit plně závažnost této poznámky mohla právnická obec až o něco později, když některé 

žalované „budoucí“ povinné subjekty argumentovaly proti podřazení pod z. č. 106/1999 Sb. právě tím, že 

nevykonávají veřejnou správu a zejména NSS kontroval tak, že tato přece již od dob nálezu ve věci FNM 

může být vykonávána i nevrchnostensky. 
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8.3.Letiště Praha 

Historie slavné kauzy Letiště Praha se začala psát 4.9.2003 – toho dne se žadatel 

elektronicky obrátil na státní podnik LP s žádostí o poskytnutí kopie Smlouvy o 

financování výstavby terminálu S 2, kterou státní podnik uzavřel s Evropskou investiční 

bankou. Letiště předvídatelně reagovalo dopisem s tím, že informaci neposkytne, 

protože jednak není povinným subjektem podle InfZ a jednak žádaná smlouva 

představuje obchodní tajemství.  

Spor nejdříve řešil Městský soud v Praze, který rozsudkem sp. zn. 11 Ca 

298/2003 žalobu neúspěšného žadatele zamítl s poukazem na to, že Letiště nemůže být 

povinným subjektem, resp. veřejnou institucí,
103

 protože zcela určitě nenaplňuje jedno 

z kritérií tohoto pojmu – nebylo zřízeno za účelem naplňování veřejného zájmu. 

K takovému závěru došel městský soud ze dvou hlavních důvodů, a sice že nikde 

v zákoně není veřejný účel přímo explicitně vyjádřen a navíc Letiště provozuje 

podnikatelskou činnost (což svědčí spíše o zájmu soukromému).  

Odvolací NSS se ve svém judikátu sp. zn. 6 As 52/2004 zcela ztotožnil se závěry 

MS v Praze a k nemožnosti subsumpce státního podniku Letiště Praha navíc dodal, že 

Letiště nevzniklo „jako konkrétně určená právnická osoba normativním právním aktem, 

ale jde o státní podnik, který byl založen způsobem obecně předvídaným v zákoně o 

státním podniku.“ Dále pak NSS poukázal na § 4 a § 5 zák. č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, které probírají zakládání a vznik státního podniku. Podle § 4 odst. 1 se podnik 

zakládá zakládací listinou, jménem státu vydávanou příslušným ministerstvem. § 5 odst. 

1 zase říká, že: „Podnik vzniká dnem, ke kterému byl zapsán do obchodního rejstříku. 

Návrh na zápis podává zakladatel.“ Zmíněná zakládací listina přitom nepředstavuje 

nějaký zvláštní typ dokumentu, ale jde o zakladatelskou listinu podle obchodního 

zákoníku. Co se týče způsobu vzniku, vidíme, že i ten je totožný se vznikem 

obchodních společností podle ObchZ. NSS uzavírá, že: „Procedurálně jde tedy o režim 

plně korespondující s režimem aplikovatelným na obchodní společnosti–zřetelně osoby 

soukromého práva. Je-li dále činnost příslušného státního podniku činností výdělečného 

charakteru, jež je jinak srovnatelná s činností jiných subjektů disponujících příslušným 

podnikatelským oprávněním, pak není důvodu považovat příslušný subjekt, byť 

                                                      
103

 Což byla přirozeně jediná kategorie povinných subjektů, která připadala u LP v úvahu. 
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podnikající ve formě státního podniku, za osobu práva veřejného, jež by byla veřejnou 

institucí, a tedy není důvodu jej považovat ani za povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zák. 

o svobodném přístupu k informacím.“ 

Stěžovatel se však nevzdal a proti rozhodnutím podal ústavní stížnost, v níž 

namítal přílišnou formálnost a restriktivnost výkladu článku 17 LZPS. Ustanovení čl. 

17, zvláště pak jeho odst. 4 je zapotřebí interpretovat tak, že zaručují široké právo na 

informace, jež může být omezeno jenom v případech taxativně stanovených. Následně 

stěžovatel vyjádřil názor, že chápání pojmu veřejná instituce nemůže být zúženo pouze 

na ty subjekty vykonávající vrchnostenskou správu, ale zahrnuje i subjekty spravující 

majetek. V rámci oponentury názoru NSS stěžovatel uvedl, že rozhodné při procesu 

zakládání státního podniku je to, že je to právě individuální akt příslušného ministerstva 

(byť ve formě zakladatelské listiny podle ObchZ), na jehož základě korporace vzniká. 

Celkově je stěžovatel toho názoru, že právní forma státního podniku je jedním druhem 

obecnějšího termínu veřejná instituce a vyhovuje proto všem jeho pojmovým kritériím. 

K námitce NSS, že jestliže by se postavení veřejné instituce přiznalo tomu typu 

podnikání státu, který se realizuje v právní formě státního podniku, může už být rovnou 

stejně hodnoceno i podnikání státu pomocí obchodních společností, stěžovatel uvedl, že 

takovou analogii nelze přijmout, když mezi oběma typy podnikání jsou určité rozdíly. 

Dle mého názoru nejpodstatnější argument nicméně stěžovatel uvedl v závěru svého 

podání, když poukázal na dřívější judikaturu ÚS (nálezy sp. zn. III. ÚS 686/02 ve věci 

FNM a III. ÚS 671/02 ve věci VZP) v níž došlo k vymezení pojmu veřejná instituce tím 

způsobem, že subjekt musí být zřízen státem a za veřejným účelem, stát také musí 

vytvářet jeho orgány a vykonávat nad ním dohled. Tyto definiční znaky stěžovatel 

pokládal za splněné, protože veřejným účelem Letiště Praha je správa státního majetku 

(hlavně správa nemovitosti letiště Praha – Ruzyně), letiště bylo zřízeno státem 

(zakládací listinou), orgány letiště jsou jím také kreovány (ředitel je jmenován 

ministrem) a státní dohled je přítomen mj. v tom, že dozorčí radu jmenuje ministr.  

ÚS dal za pravdu stěžovateli. Z odůvodnění nálezu sp. zn. I. ÚS 260/06 lze 

vyzdvihnout zejména následující: ÚS považuje za nutné reflektovat i jiná kritéria než 

pouze „míru přítomnosti soukromoprávního úkonu v procesu vzniku daného státního 

podniku.“ Soud doslova uvedl, že: „ Pokud (totiž) usilujeme o vyřešení otázky, zda má 
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ten který subjekt povahu veřejné instituce, je nutno přistoupit ke zkoumání jeho povahy. 

Přitom je zřejmé, že ze samotného způsobu vzniku (zániku) instituce–který ve své 

podstatě znamená v jistém smyslu „formální“ hledisko–nelze logicky vyvodit úplný a 

přesný závěr o povaze dané instituce, neboť ta je ovlivněna i dalšími faktory.“ Ústavní 

soud posléze poznamenává, že v současné době je prakticky nemožné striktně oddělit 

všechny soukromé instituce od všech institucí soukromých, jelikož se obě kategorie 

k sobě navzájem přibližují. ÚS proto dochází k závěru, že jako relevantní hlediska pro 

zodpovědný závěr o tom, zda daná instituce je institucí veřejnou, je nutno posuzovat 

nejen:  

a) způsob vzniku (či zániku) instituce (resp. je nutno zkoumat, jestli je v této fázi 

přítomen nebo nepřítomen soukromoprávní prvek) 

ale i kritérium  

b) osoby zřizovatele (je-li zřizovatelem stát, a jestliže je, půjde o rys veřejné 

instituce) 

c) subjektu kreujícího jednotlivé orgány instituce (pokud bude orgány vytvářet 

stát, opět půjde o vlastnost naznačující veřejnoprávní charakter instituce) 

d) existenci resp. neexistenci státního dohledu (jestliže je tento přítomen značí to 

samozřejmě veřejnou instituci), a konečně také 

e) účel instituce (veřejný nebo soukromý).“ 

Teprve souhrnným zkoumáním všech těchto kritérií je možno zodpovědně 

odpovědět na otázku, je-li povaha instituce soukromá nebo veřejná. A nadto musí 

taková odpověď vzít v úvahu, že: „se v činnosti mnoha institucí prolínají aspekty 

soukromoprávní s veřejnoprávními a rozhodující pro kvalifikaci instituce jako veřejné 

či soukromé potom je, které aspekty převažují. Zařazení zkoumané instituce pod 

instituci veřejnou či instituci soukromou tak musí vyplývat z „převahy” znaků, jež 

jsou pro instituci veřejnou či soukromou typické.“  

Zde si dovolím malou odbočku k do jisté míry souvisejícímu případu ČEZ a.s., 

z citovaného právního názoru ÚS lze podle mého logickým argumentem a contrario 
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dovodit, že, má-li daný subjekt splňovat definici veřejné instituce, musí být jeho 

soukromoprávní povaha přítomna toliko v menšinových, možná i zanedbatelných 

prvcích.
104

 Podle mínění velké části právnické obce však toto u ČEZu ani zdaleka 

splněno nebylo, ba právě naopak jsou to spíše prvky veřejnoprávní, jež jsou marginální 

důležitosti. 

Než začal ÚS zkoumat konkrétní případ Letiště Praha, poznamenal, že 

samozřejmě ve svých právních úvahách vychází ze zákona o státním podniku, nicméně 

všechny nadcházející závěry platí nejen obecně pro celou skupinu státních podniků, ale 

i pro konkrétní příklad–Letiště Praha.  

Ve vztahu k první podmínce byla důležitá poznámka ÚS o tom, že v procesu 

zakládání nelze zkoumat výhradně samotnou přítomnost či nepřítomnost 

soukromoprávního prvku (protože ta hovoří pouze o formě zřízení), nýbrž je nutno 

posuzovat také „celkovou míru ingerence“ státu v průběhu vzniku nebo zániku 

instituce. Tzn., že i když je založení technicky vzato provedeno úkonem podle ObchZ, 

přesto je významnější skutečnost, že zakladatelem státního podniku je stát, který jej také 

může zrušit, popř. rozhodnout o jeho splynutí, sloučení nebo rozdělení. (v tomto 

aspektu se mísí první kritérium s kritériem druhým). Kruciální je i fakt, že, aby byl 

státní podnik založen a případně i zrušen, musí nejdříve dojít k usnesení vlády (tedy 

založení podniku následuje až po předchozím schválení orgánem výkonné moci.) ÚS 

považuje za významný znak veřejné instituce skutečnost, že tato nemůže (např. 

prostřednictvím rozhodnutí svých orgánů) svévolně ukončit činnost a svůj právní život. 

Ohledně první podmínky proto soud konstatuje, že: „Při vzniku a zániku státního 

podniku je (tak) přítomna velká míra ingerence státu a naopak absentuje „vlastní“ vůle 

státního podniku, což pak svědčí spíše o jeho povaze veřejné.“ Z tohoto důvodu dochází 

při vzniku a zániku státního podniku ke kombinaci soukromoprávního a 

veřejnoprávního postupu. Uvedené dokládal soud také poukazem na § 6 odst. 3 zákona 

o státním podniku,
 105

 kde je napsáno, že (za určitých okolností) zakladatel „zruší“ a 

nikoli „může zrušit“, „má právo zrušit“ nebo „může zrušit“, tedy zákon zde stanoví 

                                                      
104

 Shodně např. POKORNÝ, R. (2010, s. 43). 
105

 Tento odstavec hovoří o zrušení podniku mj. v případě, že podnik ztratí oprávnění k podnikatelské 

činnosti, za jejímž účelem byl zřízen, zaniknou předpoklady vyžadované zákonem nebo např. založením, 

splynutím, sloučením či rozdělením podniku byl porušen zákon. 
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zakladateli povinnost podnik zrušit, nekonstituuje mu právo to udělat, chtěl-li by 

zakladatel takto učinit. 

Ke splnění druhého pojmového znaku se soud vyjádřil velmi krátce, neboť jeho 

splnění je dostatečně jasné. ÚS připomenul § 3 odst. 1 zřizovacího zákona, který zní: 

„zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkci zakladatele ministerstvo, 

do jehož působnosti spadá předmět podnikání podniku.“ 

Také v otázce orgánu vytvářejícího orgány státního podniku ÚS prostě upozornil 

na § 11 („Orgány podniku jsou ředitel a dozorčí rada.“) a hlavně na následující § 12 a 

jeho druhý odstavec, podle kterého je ředitel jmenován a odvoláván ministrem, popř. 

vládou v případech, kdy si vláda takové právo vyhradí, jakož i na § 13 odst. 2, kde je 

upraveno, že pouze jedna třetina členů dozorčí rady je volena zaměstnanci, zatímco dvě 

třetiny členů jsou voleny zakladatelem. 

Co se existence či neexistence státního dohledu nad státním podnikem týká, 

upozornil soud na důvodovou zprávu ke kreačnímu zákonu, resp. z ní citoval následující 

pasáž, která státní dozor nad založenými státními podniky implikuje: „Pravomoci 

zakladatele, který zde plně reprezentuje vlastníka–tedy stát, kontrolovat podnik, musí 

být takové, aby na jedné straně plně zabezpečily odpovídající garance péče o státní 

podnik. Proto půjde především o koncepční a schvalovací funkce.“ Zákon tak v oblasti 

státního dohledu zná prostřednictvím § 15 písm. i jednak rovinu schvalování účetní 

závěrky a výroční zprávy (zakladatelem), prostřednictvím písm. h § 15 dále rovinu 

kontroly, jestli jsou potřeby státu (kvůli jejichž zabezpečení byl podnik koneckonců 

zřízen) zajišťovány hospodárně a účelně, jakož i rovinu informační, tedy právo 

zakladatele (ale i povinnost) požadovat informace o hospodářské činnosti a stavu 

majetku státního podniku. Státní dohled se však těmito ustanoveními nevyčerpává. 

V dané oblasti je navíc relevantní činnost státu, vykonávaná na podkladě zákona č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole (tato pravomoc je ostatně pod písm. h § 15 přímo 

vyjmenována i v samotném zák. o státním podniku) a konečně se stát o státní podnik 

zajímá také kvůli § 7 až 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, pojednávající o právu a povinnosti Ministerstva financí, správců kapitol státního 

rozpočtu, řídícího orgánu a ÚSC vykonávat veřejnosprávní kontrolu.  
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Všechna tato ustanovení, podle názoru soudu, dostatečně dokládají skutečnost, 

že nad státním podnikem (a tedy i nad Letištěm Praha) je vykonáván státní dohled, 

jeden ze znaků vlastních pouze instituci veřejné, protože „oprávnění, která má stát vůči 

státnímu podniku lze totiž v demokratickém právním řádu jen stěží konstruovat vůči 

instituci soukromé.“ 

Pokud u prvních čtyř definičních znaků byla dostačující víceméně prostá legální 

argumentace (zákonem o státním podniku a jinými), pak vypořádání se s bodem 

posledním, tj. s dokazováním veřejného účelu, bylo poněkud komplikovanější. ÚS 

v odůvodnění nálezu I. ÚS 260/06 explicitně vyjádřil, že: „institucí zřízenou za 

veřejným účelem je ta, která byla zřízena za účelem uspokojování veřejných či 

celospolečenských potřeb; má za účel prospět nikoli jen zájmům svým, nýbrž 

uspokojuje svou činností také potřeby veškerenstva nebo alespoň neurčité části 

subjektů; jimž instituce slouží k dobru.“  

Přímé prohlášení veřejného účelu státních podniků (byť v obecné formě) 

najdeme v § 3 odst. 2 zák. č. 77/1997 Sb., který prostě konstatuje, že: „Podniky 

založené podle tohoto zákona jsou zakládány k uspokojování významných 

celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.“ In concreto pak ÚS 

shledává, že veřejný účel Letiště Praha tkví v poskytování služeb v odvětví letecké 

dopravy (jednoho z množiny veřejných statků).  

Za „nepřímou deklaraci“ můžeme považovat též již vzpomínané písmeno h § 15 

zák. o státním podniku (kontrola státu nad hospodárným a účelným zajišťováním potřeb 

státu), protože potřeby státu jsou zcela jistě potřeby veřejné.  

A v neposlední řadě je výrazem veřejného účelu státního podniku také to, co je 

napsáno v § 2 odst. 2 zřizovacího zákona, a sice že hospodaří (má právo hospodařit) 

s majetkem státu, přičemž vlastního majetku podnik nemá. Obsah termínu hospodaření 

s majetkem státu (vlastnického práva) můžeme vyčíst z § 16 odst. 2 citov. zák., podle 

kterého podnik vykonává při hospodaření s majetkem státu práva vlastníka, v právních 

vztazích týkajících se státního majetku jedná vlastním jménem, dále se účastní soudních 

nebo jiných řízení, které se spravovaným majetkem souvisí.  
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Obraz doplňuje rovněž znění čtvrtého odstavce § 16, totiž že: „Nabývá-li podnik 

majetek od jiné osoby než od státu, nabývá jej pro stát a podniku vzniká (pouze) právo s 

tímto majetkem hospodařit.“ Nevýznamným není také privilegium, týkající se určité a 

určené (tj. pravda ne veškeré) části obhospodařovávaného majetku, která nemůže být na 

základě § 16 odst. 5 postižena výkonem rozhodnutí pro pohledávky, které by případně 

věřitelé za státním podnikem měli, můžeme proto uzavřít, že určená část majetku požívá 

zvláštní ochrany, projevující se mj. v nemožnosti jej exekučně postihnout. Podle těchto 

ustanovení tedy má majetek pod správou státního podniku poněkud specifický status, a 

jeho charakter se do jisté míry liší od charakteru majetku běžných podnikatelských 

subjektů. 

Shrnuto a podtrženo, ÚS ve všech dílčích posuzovaných bodech na otázku po 

jejich naplnění či nenaplnění odpověděl kladně a z tohoto důvodu byla kladná i 

odpověď na otázku, zda lze státní podnik (Letiště Praha) subsumovat pod pojem veřejná 

instituce. 

Kauza Letiště Praha má ještě jednu zajímavou dimenzi, která se ale projevila až 

o několik let později, když NSS rozhodnul o rozšíření skupiny povinných subjektů o 

akciovou společnost ČEZ a akciovou společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy. Snad 

není příliš nadsazené, jestliže poněkud expresivně předešlu, že v dotyčných případech 

jakoby NSS „otočil o 180 stupňů“. Pokud se totiž v rámci vyjádření před ÚS NSS ve 

věci Letiště zabýval eventualitou podřazení soukromoprávní akciové společnosti pod 

pojem veřejná instituce, jednalo se toliko o právní argumentaci snažící se dokázat, že 

zavázaní státního podniku informační povinnosti musí nutně (použitím analogie) vést 

k absurdnímu zavázaní takovou povinností i těch (soukromoprávních) subjektů, kde stát 

má (jen a pouze) majetkovou účast.  

V říjnu 2009 a 2011 nicméně přesně takovýto právní závěr učinil, přičemž není 

možné říci, že pod tíhou rozhodnutí I. ÚS 260/06 ani jinak konat nemohl. Ústavní soud 

se totiž tehdy k popsané právní obraně NSS vyjádřil v tom smyslu, že uznání 

veřejnoprávnosti státního podniku neimplikuje uznání veřejnoprávnosti bytostně 

soukromoprávních podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu, protože mezi 

oběma kategoriemi jsou „četné a podstatné“ rozdíly, jež i stručně popsal a shrnul 

(obchodní společnosti jsou subjekty čistě soukromého práva, což ale jistě neplatí o 



 67 

státním podniku, právní poměry a postavení se řídí soukromoprávním obchodním 

zákoníkem, zatímco státní podnik má svůj zvláštní zákon, který reflektuje jeho 

zvláštnosti, obchodní společnost spravuje a hospodaří výhradně se svým majetkem, 

kterým také plně ručí, kdežto státní podnik toliko hospodaří se státním majetkem a ručí 

jenom majetkem obchodním–viz výše). ÚS explicitně uvedl, že: „Není proto možné 

argumentovat v tom duchu, že pokud by měl být subjektem povinným k poskytování 

informací státní podnik, měla by jim být analogicky obchodní společnost s majetkovou 

účastí státu.“ Pro úplnost je ale potřeba dodat, že ÚS rovněž dodal, že „část odborné 

nauky“ má opačný názor a domnívá se, že pojem „veřejná instituce hospodařící 

s veřejnými prostředky“ obsahuje i množinu obchodních společností zakládaných 

státem. 

Judikátem I. ÚS 260/06 tak tedy učinila justice další významný krok na cestě 

k lepšímu porozumění pojmu veřejná instituce, když do této rodiny nově přiřadila navíc 

celou jednu velkou skupinu státních podniků. Tímto nálezem soud zavázal povinností 

poskytovat informace např. Českou poštu, Lesy ČR, všechna tzv. Povodí (Labe, 

Moravy, Odry, Ohře a Vltavy), Státní léčebné lázně (Bludov, Jánské Lázně, Karlova 

Studánka), Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Státní tiskárnu cenin, Pražské 

papírny nebo Řízení letového provozu České republiky. Uvedené však bohužel 

rozhodně neznamená, že by 24. lednem 2007 začaly tyto instituce k veřejnosti 

přistupovat otevřeněji, že by „poodhalily roušku tajemství“, která halí jejich činnost, že 

by žadatele nechaly alespoň trochu „nahlédnout do své kuchyně.“ I když Ústavní soud 

již na začátku svého odůvodnění uvedl, že se bude zabývat státními podniky obecně (ale 

že jeho závěry lze samozřejmě vztáhnout i na konkrétní státní podnik Letiště Praha), 

státní podniky si velmi rády tendenčně nález vykládají tak, že se vztahuje toliko na 

státní podnik Letiště Praha.
106

 

V nadcházející části se budeme věnovat „evoluci“ či spíše „revoluci“ informační 

povinnosti municipálních veřejných institucí, tedy právnických osob založených ÚSC. 

 

                                                      
106

 Takovéto chápání „závaznosti“ soudních rozhodnutí je bohužel časté u mnoha veřejných institucí 

jakékoliv právní formy. Poukaz na to, že daný judikát (který řešil „info-povinnost“ konkrétně jiného, ale 

v obecných znacích stejného subjektu) na ně nedopadá, se v praxi stal častým nešvarem a trikem, jak 

uniknout pro subjekty nepříjemnému zákonu o svobodném přístupu k informacím. 
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8.4.Fotbalový klub Hradec Králové 

Také právní spor mezi Vlastimilem J., žadatelem o poskytnutí textu smlouvy, na 

základě které došlo k převodu členských práv a povinností v ČMFS z fotbalového klubu 

SK Hradec Králové na FC Hradec Králové, a.s., a městem Hradec Králové a potažmo i 

a.s. FC Hradec Králové, se nijak nevymykal z obecného schématu. I zde stál na jedné 

straně zprvu odmítnutý žadatel–občan, zajímající se o správu věcí veřejných ve svém 

městě a na straně druhé subjekt, odmítající požadované informace sdělit s poukazem na 

to, že tak učinit nemusí, poněvadž povinným subjektem dle z. č. 106/1999 Sb. není. 

Nejvyšší správní soud, jenž, jako obvykle, nakonec kauzu řešil, i v tomto případě 

judikoval, že FC Hradec Králové povinným subjektem je.  

Základním tématem tohoto případu bylo zodpovězení otázky, zda veřejnou 

instituci musí (spolu)založit, kontrolovat, účastnit se na ní, vždy jen stát, nebo jestli lze 

připustit, aby veřejnou instituci založil i územní samosprávný celek. Následující část 

bude věnována analýze a shrnutí právní argumentace Nejvyššího správního soudu. 

Jak je z judikátu NSS sp. zn. 8 As 57/2006 patrno, vycházel NSS při svém 

rozhodování zejména z nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 260/06, který pojednával 

o pojmu veřejná instituce (s tehdy relevantním dodatkem hospodařící s veřejnými 

prostředky). S případnou námitkou, že předmětný nález se zabýval naplněním pojmu 

veřejná instituce ve vztahu ke státnímu podniku (a ÚS prováděl komparaci právě 

zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku) se NSS vypořádal poznámkou, že si je 

vědom odlišnosti obou případů, nicméně ÚS učinil některé obecné závěry k výkladu 

pojmu veřejná instituce, jež jsou použitelné „nezávisle na právní úpravě, která vznik a 

fungování toho kterého subjektu řídí, a která má být interpretována právě ve světle 

právního názoru Ústavního soudu.“  

Myslím, že s takovýmto závěrem nelze než souhlasit, protože obecné závěry 

nálezu I. ÚS 260/06 bezesporu aplikovatelné na kauzu FC Hradec Králové jsou. 

Při posuzování skutečnosti, zda je či není splněn test Ústavního soudu, musel se 

NSS vypořádat též s pojmem stát, přičemž ve svém odůvodnění soud přímo uvádí, že 

tento pojem vykládal v jeho širším smyslu. Tedy konkrétně řečeno, stanovil-li ÚS např. 

podmínku ingerence státu při vzniku subjektu, kreování orgánů státem apod., je podle 
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názoru NSS tato podmínka splněna i tehdy, ingeroval-li územní samosprávný celek a 

jeho orgány.  

Tento poměrně revoluční závěr byl „ospravedlňován“ tím, že není důvodu, aby 

byly za povinné subjekty uznány pouze veřejné instituce, odvozující svůj původ od 

jednoho z „primárních“ povinných subjektů–státu, a nikoli i od druhého subjektu–

územně samosprávných celků či jejich orgánů, dle NSS vlastně rovněž státu (v širším 

smyslu). Jako další důvod uvedl NSS i to, že: „Restriktivní výklad (NSS) by ostatně 

mohl vést k vyloučení dopadu zákona o svobodném přístupu k informacím na 

nezanedbatelnou část činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů 

v důsledku prostého zakládání společností soukromého práva.“ Obce totiž mají na 

základě ustanovení obecního zřízení možnost zakládat v oboru své samostatné 

působnosti právnické osoby,
 107

 a v případě nepodřazení těchto subjektů pod informační 

zákon, by tak mohla podstatná část jejich činnosti uniknout kontrole veřejnosti, stačilo 

by pouze založit si „firmu“ a na ni delegovat část své samostatné působnosti. 

Hledisko osoby zřizovatele uznal NSS za splněné, když poukázal na to, že dle 

judikátu ÚS je v procesu založení důležitá nejen přítomnost či nepřítomnost 

soukromoprávního úkonu, ale též osoba zřizovatele či zakladatele. FC Hradec Králové, 

a.s. sice je (ostatně jako některé jiné subjekty, jejichž potencionální veřejnoprávnost se 

řešila v soudních síních), akciovou společností
108

, založenou podle soukromoprávního 

obchodního zákoníku, nicméně jeho zakladatelem a zároveň i jediným akcionářem je 

město Hradec Králové. Město jakožto jediný akcionář také vytváří přímo či 

zprostředkovaně všechny orgány korporace a tím je vyhověno i druhé podmínce. Při 

posuzování existence či neexistence dohledu, NSS znovu připomněl, že toto kritérium 

nevykládá nutně jako vrchnostenskou kontrolu, alébrž i jako kontrolu vykonávanou 

podle obchodního zákoníku, tedy i kontrolu vykonávanou jediným akcionářem 

                                                      
107

  § 35a odst. 1 obecního zřízení: „Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat 
právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak.“ 
108

 Blíže je o právním sporu o tom, zda vůbec lze na typicky soukromoprávní formy (spolu)účasti státu na 
podnikání-tedy na akciové společnosti vztáhnout rozhodnutí ÚS ve sporu o LP, pojednáno v částech, 
rozebírajících rozhodnutí v kauzách DPP Praha a ČEZ a.s., nicméně závěry v těchto partiích textu 
uvedené, se samozřejmě vztahují i na rozhodnutí FC Hradec Králové, když to navíc těmto dvěma časově 
předcházelo, a bylo tedy prvním „vybočením“ NSS z kautel nastavených ÚS. 
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bezprostředně v rámci uplatňování akcionářských práv nebo prostřednictvím 

jednotlivých korporátních orgánů.  

Největší diskuze vzbudila otázka posledního dílčího bodu–prokazování 

veřejného účelu. Město Hradce Králové a FC Hradec Králové, a.s., samozřejmě tvrdili, 

že FC Hradec Králové, a.s. nebyl založen za účelem plnění převážně veřejného zájmu. 

Jejich argumentaci, že fotbalový klub byl založen především k podnikání, a pokud jde o 

to, že v obchodním rejstříku je jako předmět činnosti zapsána též výchova mládeže, 

jedná se o činnost, sloužící primárně k rozvoji podnikání, nikoli k naplnění veřejného 

účelu, soud nepřijal. Svůj odlišný právní názor odůvodnil ve smyslu, že nezaložil-li 

územně samosprávný celek právnickou osobu k uspokojování veřejných potřeb, pak 

nerozumí tomu, jak tedy chtěl naplnit „veřejný cíl své existence“, tkvící ve všestranném 

rozvoji svého území a naplňování potřeb svých občanů. 

Jelikož kořeny tohoto sporu sahají až do roku 2005, kdy v informačním zákoně 

byl ještě v sousloví „veřejná instituce“ obsažen dovětek „hospodařící s veřejnými 

prostředky“, zabýval se NSS rovněž i touto otázkou (prvostupňový krajský soud ji zcela 

opominul). NSS proto poukázal na legální definici pojmu veřejné prostředky, 

obsaženou v zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
109

, a dovodil, že hospodaření s 

veřejnými prostředky lze spatřovat v základním kapitálu společnosti, pocházejícímu od 

města Hradec Králové.  

Nakonec je potřeba se ještě zmínit, že NSS (rozdílně od žalobce) neshledal 

zakladatele FC–město Hradec Králové povinným poskytnout původně požadovanou 

                                                      
109

 Podle § 2 písm. f se veřejnými prostředky rozumí veřejné finance, věci, majetková práva a jiné 

majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a; přičemž písm. a hovoří 

o tom, že orgánem veřejné správy se míní organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle 

zvláštního právního předpisu (zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví), dále státní příspěvková organizace, 

státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická osoba zřízená 

k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem (např. zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně České republiky nebo zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) a právnická osoba 

zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky (nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. 

července 2006 o Evropském rybářském fondu). 
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informaci, neboť uznal, že i jakožto zakládající, řídící a kontrolní orgán nemusí mít 

všechny informace k dispozici.
110

 

 

                                                      
110

 NSS zde znovu poukázal na základní judikát sp. zn. I ÚS  260/06, kde ÚS rovněž zřizovatele státního 

podniku povinností poskytnout informaci nezavázal. 
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8.5.Dopravní podnik hl. m. Prahy 

S konečnou platností přibyla akciová společnost Dopravní podnik do rodiny 

povinných subjektů teprve poměrně nedávno–stalo se tak 19.10.2011 rozhodnutím NSS 

sp. zn. 1 As 114/2011. Nutno podotknout, že NSS tak potvrdil závěry Městského soudu 

v Praze, jejichž zrušení se v kasační stížnosti Dopravní podnik domáhal. Pozadí 

právního sporu bylo i v tomto případě v zásadě shodné–odmítnutý žadatel (zajímajíce se 

o správu věcí veřejných) se s tím, že se nic nedozvěděl, nehodlal smířit a DPP 

zažaloval. Pojďme se tedy rovnou podívat na důvody, které NSS vedly k tomu, že i 

v tomto případě rozhodl ve prospěch veřejného subjektivního právu na informace. 

NSS souhlasil s městským soudem v závěrech, které tento učinil a to ohledně 

všech kritérií veřejnoprávnosti. Konkrétně tedy městskému soudu přisvědčil, že 

v procesu založení byly přítomny prvky veřejnoprávní, když procedura formulace vůle 

zakladatele byla podřízena režimu obecního zřízení. O veřejnoprávnosti osoby 

zřizovatele, protože jím byla obec hl. m. Praha, rovněž nebylo pochyb. Jednoduchá 

argumentace byla použita též v bodě kreování orgánů, neboť (stejně jako u FC Hradec 

Králové) je jediným akcionářem společnosti město. V případě vykonávání dohledu bylo 

znovu zopakováno, že i dohled realizovaný nástroji obchodního zákoníku je možno 

považovat za dohled, stanovený v podmínce ÚS.  

Podobně jako u staršího případu, FC Hradec Králové, byla i zde nejpalčivější 

otázkou ta, zda byla instituce zřízena k veřejnému účelu či nikoliv. Je třeba uvést, že 

podobně jako termín „veřejná instituce“ nebyl a dosud ani není termín „veřejný účel“ 

nikde (legálně) definován, jednoznačné významové uchopení „veřejného účelu“ naukou 

rovněž absentuje. Městský soud se s touto situací vypořádal tak, že (spíše intuitivně) 

veřejný účel u DPP (jakož i u FC Hradec Králové)  našel, přičemž tuto svou kladnou 

odpověď podepřel tvrzením, že základním předmětem činnosti dopravního podniku je 

v Praze provozovat veřejnou osobní dopravu. Navíc toto zajišťování dopravních potřeb 

lze podle MS chápat jakožto činnost, jejímž prostřednictvím má být naplněno bazální 

poslání obce–péče o všestranný rozvoj svého území a své občany. NSS souhlasil i 

s těmito závěry městského soudu, pouze dodal, že namítaná skutečnost, že odborným 

zajištěním pražské integrované dopravy je pověřena příspěvková organizace hl. m. 

Prahy–ROPID, a že je to právě ona a nikoli dopravní podnik, jež vybírá dopravce, je 
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sice pravdivá, nicméně sama o sobě nemůže verdikt změnit. NSS přímo uvedl, že: 

„Veřejná doprava je (však) v České republice obecně nahlížena, vzhledem k jejímu 

charakteru, potřebě a významu, jako určitý veřejný statek, u nějž je jistá míra ingerence 

státu (či územních samosprávných celků) běžná.“ Veřejný účel je soudem dále 

dovozován z faktu dominantního provozování veřejné osobní dopravy právě Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy. V souhrnu argumentuje NSS judikátem sp. zn. I. ÚS 260/06, 

v němž se praví, že při posuzování kritéria veřejného účelu je relevantní to, jestli je 

veřejný účel institucí naplňován materiálně. Ze všech těchto důvodů měl NSS za to, že 

Dopravní podnik hl. m. Prahy byl zřízen za účelem naplňování veřejného zájmu.  

Kritérium „veřejného účelu“ se tak ukázalo být velmi důležitým dílčím bodem. 

Je to právě splnění tohoto kritéria, které nakonec rozhodlo o podřazení DPP (ale i FC 

Hradec Králové) pod skupinu veřejných institucí. Z tohoto pohledu tak vznikla 

pozoruhodná situace, kdy naplnění legálně nedefinovaného vágního pojmu „veřejná 

instituce“ dopravním podnikem a dříve již fotbalovým klubem, bylo do velké míry 

umožněno tím, že oba tyto subjekty svým charakterem, podle soudu, naplnily taktéž 

legálně nedefinovaný vágní pojem „veřejný účel“, nebo také řečeno jinak, jsou 

„veřejnoprávní povahy“. Je pravdou, že to byl Ústavní soud, který řekl, že nezáleží na 

tom, zda je „veřejný účel“ (např. ve zřizovacím zákoně) „formálně“ proklamován, ale 

že podstatné je to, jestli k naplnění veřejného účelu skutečně, tj. materiálně, činností 

posuzovaného subjektu v praxi dochází. MS a později i NSS tak „jenom“ využily 

možnosti tohoto „uvážení“ a poněkud expresivně vyjádřeno „se prostě rozhodly, že ve 

zřízení fotbalového klubu a dopravního podniku veřejný účel spatřovat budou.“ 

NSS tedy nakonec shledal, že dopravní podnik vyhověl všem znakům, jež tvoří 

pojem veřejná instituce a jako takový tedy musí plnit své informační povinnosti.  

Také zde je na místě zdůraznit, to, co již bylo zmíněno ve výkladu věnujícím se 

judikátu sp. zn. I. ÚS 260/06 (Letiště Praha), tedy judikátu, kterým bylo rozhodnutí 

NSS ve věci DPP zejména podpořeno. NSS, který se argumentačně „zaštítil“ právě 

tímto rozhodnutím Ústavního soudu, si jej, podle mého názoru, vyložil poněkud po 

svém. Připomeňme, že ÚS na tehdejší námitky NSS v tom smyslu, že, je-li možno v LP 

vidět prvky veřejnoprávnosti, resp. veřejné instituce, pak by bylo možno (ad absurdum) 

považovat za veřejné instituce též ty subjekty s určitou majetkovou účastí státu, které 
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mají formu bytostně soukromooprávní (jako obchodní společnosti, hlavně pak nejčastěji 

jako společnosti akciové), reagoval tak, že rozporovaný právní názor ÚS v kauze LP 

k tomuto NSS naznačovanému absurdnímu závěru nevede, jelikož mezi státnimi 

podniky a soukromoprávními podnikatelskými subjekty s účastí státu, jsou „četné a 

podstatné“ rozdíly, které lze podle ÚS spatřovat v tom, že: „obchodní společnosti jsou 

subjekty čistě soukromého práva, což ale jistě neplatí o státním podniku, právní poměry 

a postavení se řídí soukromoprávním obchodním zákoníkem, zatímco státní podnik má 

svůj zvláštní zákon, který reflektuje jeho zvláštnosti, obchodní společnost spravuje a 

hospodaří výhradně se svým majetkem, kterým také plně ručí, kdežto státní podnik 

toliko hospodaří se státním majetkem a ručí jenom majetkem obchodním.“ ÚS dále 

explicitně uvedl, že: „Není proto možné argumentovat v tom duchu, že pokud by měl 

být subjektem povinným k poskytování informací státní podnik, měla by jim být 

analogicky obchodní společnost s majetkovou účastí státu.“ 

Pro úplnost dodávám, že výše uvedené má dosah také do dalšího případu, který 

zde bude rozebrán, a sice do případu a. s. ČEZ. Co zde bylo uvedeno a conto nepříliš 

štastného výkladu judikátu ÚS ve věci LP Nejvyšším správním soudem, platí i pro spor 

ve věci ČEZ. Také zde, dle mého, NSS (veden stejnými „nepřilehavými a extenzivními“ 

závěry) poněkud vybočil z linie rozhodování ÚS.  
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8.6.Význam rozsudků ve věci FC Hradec Králové a Dopravní podnik 

hl. m. Prahy 

Oba výše zmíněné rozsudky mají mnoho společného, oba se zabývají téměř 

totožnou problematikou. Rozsudek 1 As 114/2011 (dopravní podnik) do jisté míry 

z rozhodnutí 8 As 57/2006 (fotbalový klub) vychází. Nejpodstatnějším přínosem obou 

je uznání toho, že i město–územní samosprávný celek může založit veřejnou instituci. 

Obě rozhodnutí v sobě obsahují ještě jeden revoluční prvek. Provozování fotbalového 

klubu a provozování dopravního podniku jsou činnosti, jejímiž cíly je naplňování 

veřejného zájmu či účelu. V rozporu s tvrzeními zakladatelů to tedy nejsou jedině a 

pouze podnikatelské subjekty, sloužící výhradně k tvorbě zisku. 
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8.7.Pozemkový fond 

V zákulisí sporu o to, jestli i dnes již zrušený Pozemkový fond naplňuje definici 

pojmu veřejná instituce, stál zájem žadatelky o informace o výběrovém řízení na 

odstranění hospodářské budovy (především chtěla žadatelka vědět, jaké bylo jeho 

zadání, jak a kde došlo k jeho zveřejnění, kdo se do něj přihlásil a jakou nabídku učinil 

a pak také to, kdo nakonec výběrové řízení vyhrál a jaké smluvní podmínky byly 

ujednány). 

Městský soud v Praze dal v následném sporu (poté co Pozemkový fond 

přirozeně žádost s poukazem na vymezení povinných subjektů v § 2 info-zákona, které 

na něj, podle jeho názoru nedopadalo, odmítl), za pravdu žalobkyni - žadatelce, když PF 

prohlásil za veřejnou instituci. 

Mám-li shrnout argumentaci PF, pak tato vyvracela svou právní povahu veřejné 

instituce zejména tím, že se cítí být samostatnou právnickou osobou, vzniklou na 

základě zákona,
111

 ale hlavně nemající žádnou svěřenou rozhodovací pravomoc, 

nemohoucí vydávat žádná správní rozhodnutí. A protože PF nemůže vydávat správní 

rozhodnutí, nelze na jeho činnost aplikovat ani tzv. fikci negativního rozhodnutí, 

pomocí které v té době § 15 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. řešil situaci, kdy povinný 

subjekt k žádosti o poskytnutí informace mlčel. Jinak řečeno, žalobkyně se nemohla ve 

správním soudnictví proti fiktivnímu správnímu rozhodnutí odvolat, protože PF žádná 

taková rozhodnutí (a to ani právní fikcí) nikdy nevydalo, ba ani tak učinit nemohlo. PF 

dále zdůrazňoval, že nehospodaří s veřejnými prostředky. Příjmy fondu, jak je 

explicitně řečeno v § 15 odst. 2 zřizovacího zákona, netvoří součást státního rozpočtu, a 

výdaje na svou činnost jsou hrazeny právě z fondovních příjmů. Rozpočet
112

 je pak 

projednáván vládou a schvalován Poslaneckou sněmovnou.  

Žadatelka naopak svůj opačný právní názor podpírala mj. zákonem č. 59/2000 

Sb. o veřejné podpoře a konkrétně jeho § 3 písm. b
113

, definujícím veřejné prostředky 

                                                      
111

 Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky 
112

 Viz § 15 odst. 3 zák. 
113

 Písm. b třetího §  v současně době už zrušeného z. č. 59/2000 Sb. znělo: „Pro účely tohoto zákona se 

rozumí: veřejnými prostředky prostředky státního rozpočtu včetně prostředků splatných a neuhrazených, 

prostředky státních finančních aktiv, státních fondů, Fondu národního majetku České republiky, 

veřejného zdravotního pojištění, České národní banky sloužící bezpečnému fungování a účelnému rozvoji 

bankovního systému, prostředky rozpočtů územních samosprávných celků, prostředky právnických osob 
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114
 a také Opatřením o rozpočtové skladbě č. 111/27947/1996. Jak je vidno, právní 

argumentace žadatelky se soustředila na dokazování druhé poloviny pojmu–

„hospodařící s veřejnými prostředky“, naopak se žadatelka nikterak nevypořádávala 

s tím, zda lze Pozemkový fond vůbec pokládat za „veřejnou instituci“. Tato okolnost 

byla zřejmě způsobena tím, že v době soudní pře ještě nebyl pojem „veřejná instituce“ 

závazně vyložen, to se stalo až v následujícím roce 2003 judikátem Ústavního soudu sp. 

zn. III. ÚS 686/02. Proto bylo (do doby vydání judikátu) sousloví „veřejná instituce“ 

významově uchopováno a vykládáno spíše intuitivně, tj. bez nějakého právního rozboru 

rysů subjektu, který takto měl být označen.
115

  

Své místo v tomto pojednání o povinných subjektech dle informačního zákona si 

rozsudek sp. zn. 33 Ca 38/2002 vydobyl především v té části odůvodnění svého 

rozhodnutí (ve kterém, viz výše, uznal PF jako povinný informační subjekt), jež si zde 

dovolím ocitovat: „Veřejná instituce je subjekt, jehož založení a režim se odvozuje 

z veřejného práva, zejm. z práva správního.
116

 Veřejná správa přitom neznamená 

jenom autoritativní rozhodování o právech či povinnostech, ale i správu 

(obhospodařování) veřejných statků. Veřejnými prostředky se pak míní reálné 

napojení veřejných prostředků na veřejné rozpočty–viz definice veřejných rozpočtů v§ 

3 písm. b zákona o veřejné podpoře
117

 nebo v Opatření o rozpočtové skladbě č. 

111/270–sem náleží i prostředky státních fondů, tedy i Pozemkového fondu ČR.“ Tento 

právní závěr se časem ukázal být velmi důležitým a podstatným–do své rozhodovací 

                                                                                                                                                            
vlastněných státem plně nebo v míře, která mu v nich umožňuje vykonávat přímou nebo nepřímou 

kontrolu, pokud jsou tyto prostředky používány způsobem neodpovídajícím principům trhu, především 

principu dosažení nejvyšší míry zisku, anebo prostředky vyplývající z poskytnuté výhody.“ 
114

 Spor o informační povinnost PF sahá více než 10 let do minulosti, byl vůbec jedním z prvních 

právních sporů, a tudíž v předmětné době pojem veřejná instituce obsahovala již probíraný dodatek 

hospodařící s veřejnými prostředky. 
115

 Na tomto místě je dobré znovu připomenout, že termín „veřejné instituce hospodařící s veřejnými 

prostředky“ byl do zákona včleněn ryze účelově a to z důvodu donutit poskytovat informace jednu 

konkrétní veřejnou instituci - Českou televizi, jako reakci na tzv. televizní krizi z přelomu roku 2000 a 
2001. Před touto účelovou novelizací nebyl termín „veřejná instituce“ v z. č. 106/1999 Sb., ale 

koneckonců ani v celém právním řádu České republiky, obsažen vůbec. 
116

 Pro úplnost dodávám, že z výše uvedených důvodů, se ani MS s pojmem „veřejná instituce“ nikterak 

(kromě uvedeného konstatování) interpretačně nevypořádával a soustředil se toliko na druhou část 

podmínky – charakter prostředků, se kterým subjekt hospodaří či, jak právě plyne ze závěrů soudu, které 

spravuje. 
117

 Malá „perlička“ – soud se v písemném vyhotovení rozsudku 33 Ca 38/2002 dvakrát dopustil překlepu, 

když zcela zjevně omylem argumentoval (resp. jednou sám a jednou v argumentaci žalobkyně) písm. d § 

3 z. č. 59/2000 Sb. Pod tímto písmenem se však (i v té době) skrývala definice „navrhovatele veřejné 

podpory“. Definice „veřejných prostředků“ vždy byla obsažena v písm. b § 3 z. č. 59/2000 Sb. 
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činnosti jej přejal jak NSS, tak ÚS a s jeho pomocí byla z povinnosti poskytovat 

informace „usvědčena“ nejedna veřejná instituce. 

S takovým verdiktem se však PF nehodlal smířit a podal proti němu ústavní 

stížnost, která byla jako neopodstatněná odmítnuta. ÚS se, v souladu s výše uvedeným, 

zcela ztotožnil se závěry Městského soudu v Praze a rovněž určil, že PF povinným 

subjektem je. Takové pokračování sporu, přestože ÚS byl stejného právního názoru 

jako MS, mělo ale přece jenom jednu důležitou dimenzi. ÚS totiž stížnost projednával 

až poté co vydal zmiňovaný nález III. ÚS 686/02 (kauza Fond národního majetku), 

v němž vymezil znaky pojmu veřejná instituce a ve kterém také v podstatě implicitně 

PF jako povinný subjekt určil, když za veřejnou instituci výslovně označil také veřejný 

fond. ÚS se proto v rámci nálezu sp. zn. IV. ÚS 29/03 ze dne 17. 3. 2003 podrobně 

zabýval oběma polovinami podmínky „veřejná instituce hospodařící s veřejnými 

prostředky.“ Kladným výsledkem právně nikterak obtížné komparace svých čtyř
118

 

kritérií veřejné instituce
119

 s textem zřizovacího zákona, došel soud k tomu, že PF 

vyhovuje i těmto, v průběhu kauzy nově definovaným, podmínkám. Naplnění kritéria 

zřízení zákonem bylo již konstatováno a jako takové je samozřejmě uvedeno hned 

v prvním paragrafu
120

 zák. č. 569/1991 Sb. Procesu utváření orgánů se věnuje § 4
121

, § 9 

a § 10
122

 zřizovacího zák. Veřejný účel je vyjádřen jednak v § 2 odst. 2 zřizovacího 

zák.,
123

 a jednak v ustanoveních § 17,
124

 § 18
125

 a § 18a
126

 zák. č. 229/1991 Sb., o 

                                                      
118

 Resp. pět kritérií, když první kritérium bylo později podrobněji rozvedeno a upřesněno do celkem 

dvou dílčích bodů. 
119

 veřejný účel, zřizování státem, kreování jejich orgánů státem a státní dohled nad jejich činností 
120

 § 1 odst. 1 pozemkového zák.: „Zřizuje se Pozemkový fond České republiky. Pozemkový fond je 

právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo Pozemkového fondu je Praha.“ 
121

 § 4 zmíněného zák. zní: „Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti 

členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí 

Poslanecká sněmovna na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy 

presidia může Poslanecká sněmovna odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.“ 
122

 § 9 citov. zák. upravuje působnost dozorčí rady a § 10 odst. 1 stanoví, že: „Rada se skládá z pěti členů 

volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna může člena rady odvolat i před 

uplynutím jeho funkčního období.“ 
123

  § 2 odst. 2 vypočítává činnosti PF, mezi něž patří zakládání akciových a jiných obchodních 

společností, účast na jejich zakládání a výkon práv a povinností akcionáře či společníka, dále uzavírání 

smluv o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; a převod 

majetku státu na obce a veřejné vysoké školy. Veřejný zájem se dá vyčíst zejména z toho, že všechny tyto 

činnosti vykonává (jak je v tomto ustanovení výslovně řečeno) v rámci schváleného privatizačního 

projektu. 
124

 Podle § 17 spravují pozemkové fondy nemovitosti ve vlastnictví státu, tj. převádějí je do vlastnictví 

oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu nebo je s oprávněnými osobami směňují za jiné 

nemovitosti. 
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úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Státní dohled je 

právně zakotven v § 6 odst. 2
127

, § 10
128

, § 15 odst. 8
129

 a § 16
130

 zřizovacího zákona. 

Do skupiny teprve krátce „narozených“ veřejných institucí proto nově přibyl 

také Pozemkový fond. 

 

                                                                                                                                                            
125

§ 18 řeší situace, kdy není znám vlastník nemovitosti, v takovém případě je pozemkový fond oprávněn 

dát nemovitost za úplatu do užívání vhodným zájemcům. 
126

 § 18a odst. 1 upravuje pravomoc PF poskytovat náhrady oprávněným osobám, jestliže je povinnou 

osobou obec nebo krajský úřad. PF může rovněž převzít, za stanovených podmínek, závazky státních 

podniků nebo právnických osob, které byly založeny státem. Druhý odstavec stanovuje, že náhrada může 

spočívat v poskytnutí nemovitostí ve správě PF nebo v poskytnutí hotovosti či cenného papíru (vyjma 

státního dluhopisu). 
127

 „Prezidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční 

zprávy, a to se stanoviskem dozorčí rady. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení 

Poslanecké sněmovně.“ 
128

 Viz pozn. č. 122 
129

 Znění § 15 odst. 8 bylo následující: „O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely 

uvedené v odstavci 6 písm. a) se zvýší celkové příjmy státního rozpočtu a rozpočtové kapitoly 

Ministerstvo zemědělství a o tyto prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný 

rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném 

rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.“ 
130

 § 16 konstatoval: „O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho 

účtech rozhodne Parlament zákonem.“ 
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8.8.ČEZ 

Pro správné pochopení tohoto případu v celé jeho složitosti a šíři je nezbytné se 

nejprve zmínit o vzniku a procesu založení této akciové společnosti. Historie ČEZ 

(obchodní firma je faktickou zkratkou z názvu České energetické závody) se začala psát 

v dubnu roku 1992, kdy došlo ke schválení privatizačního projektu. Společnost sama 

pak vznikla 6. května 1992, jejím jediným zakladatelem byl Fond národního majetku 

České republiky.
131

 Hlavním akcionářem společnosti je Česká republika, vlastnící 

zhruba 70% akcií, jejichž správu vykonává Ministerstvo financí.  

Podobně je (pro zodpovědný závěr o veřejnoprávní či neveřejnoprávní povaze 

ČEZ, a.s.), nezbytné si říci něco blíže o předmětu podnikání této společnosti. Přičemž je 

ale nutné si uvědomit, že podat ucelený výklad o všech činnostech a.s. ČEZ by bylo 

prostorově velmi náročné a jdoucí za rámec tématu tohoto pojednání. 

Již na první pohled je z obchodního rejstříku jasné, že tato akciová společnost 

vyvíjí početně hodně obsáhlou a druhově dosti různorodou činnost. Za 20 let své 

existence zapsala společnost do rejstříku souhrnně na osm desítek rozličných předmětů 

podnikání. Pochopitelně ne všechny činnosti byly v jednom každém okamžiku 

realizovány, některé z nich postupem času přestala obchodní korporace vykonávat, 

tudíž posléze došlo také k jejich výmazu z příslušné evidence a k případnému nahrazení 

aktivitami jinými. V době psaní této práce má ČEZ v kolonce předmět podnikání 

zapsáno 23 platných činností, z nichž naprostá většina má bezprostřední vztah 

k energetické oblasti. Pro zaměření této diplomové práce je nicméně nejpodstatnější 

záznam o podnikání ve sféře výroby a distribuce elektřiny. 

Dne 6. 10. 2009 v rámci rozhodování o kasační stížnosti vyslovil NSS ve věci 

Občanského sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín proti akciové 

společnosti ČEZ o poskytnutí informace, závazný právní názor, že ČEZ a.s. je ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

veřejnou institucí povinnou poskytovat informace vztahující se k její působnosti. Stalo 

se tak v rozsudku sp. zn. 2 Ans 4/2009. Tímto svým autoritativním výrokem NSS 

                                                      
131

 Tato okolnost se ukázala být v pozdějších letech velmi důležitou, ba přímo kruciální, neboť to byl 

z velké míry právě tento fakt, tedy skutečnost, že společnost byla založena státním orgánem, který vedl 

Nejvyšší správní soud k uznání ČEZu jakožto povinného subjektu. 
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způsobil malou revoluci na poli správního informačního práva a odbornou veřejnost 

rozdělil na dva přesvědčivými argumenty shodně vybavené tábory. V následující části 

se zevrubněji podíváme na argumentační strategie obou stran právního sporu, jakož i na 

odůvodnění NSS.  

V souladu s jedním z cílů
132

 výše jmenovaného občanského sdružení-tj. „účastí 

ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního 

prostředí, ochrany práva na zdravé životní prostředí a právo na ochranu majetku 

občanů“; vstoupilo sdružení do soudního řízení, tedy podalo žalobu na ČEZ, a.s. 

ČEZ byl žalován proto, že OS odmítl poskytnout informaci, resp. kompletní 

technickou a technologickou dokumentaci vsázek paliva používaného od začátku 

provozu obou bloků (tzv. pasporty paliva) a také analýzu vhodnosti paliva 

VVANTAGE–6, fy Westinghouse pro reaktor VVER 1000 na jaderné elektrárně 

Temelín.  

Žaloba byla Městským soudem v Praze zamítnuta. Soud ve svém odůvodnění 

sice připustil, že žalovaná je povinným subjektem, dle názoru soudu, však toliko dle 

zákona atomového, nikoli informačního. K nepřípustnosti zavázat ČEZ a.s. k poskytnutí 

žádaných informací, MS dále uvedl, že se jedná o osobu soukromého práva, tudíž ji 

nelze zavázat k povinnosti charakteru veřejnoprávního, když tato není zákonem 

stanovena. Kromě toho MS poukazoval na možnost uplatnění § 39 až 41 atomového 

zákona,
133

 tj. využití kontrolních a sankčních pravomocí Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, zřízeného zák. č. 21/1993, novelou kompetenčního zák.
134

  

OS proti rozhodnutí podal kasační stížnost, jejíž hlavní argumentační linie by se 

dala shrnout následovně: MS správně vyhodnotil, že žalované z atom. zák, konkrétně z 

§ 17 odst. 1 písm. k, plyne veřejnoprávní povinnost („poskytovat veřejnosti informace o 

zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, které nejsou předmětem státního, 

služebního ani obchodního tajemství“), avšak veškeré následující závěry stěžovatel za 

správné nepovažuje. Stěžovatel dospěl k názoru opačnému od MS především z důvodu, 

                                                      
132

 http://www.zelenazivotu.cz/index.php/kontakt-faq 
133

 Atomový zákon v uvedených ustanoveních pojednává o oprávnění ke kontrolní činnosti Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost a o této činnosti vůbec. 
134

 zákonem č. 21/1993 Sb. 
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že pokud zákon přiznává někomu právo, musí mu rovněž dát možnost, aby se jej mohl 

domoci. V případě, že zvláštní komplexní procesní úprava zakotvena není, uplatní se 

právní zásada, že se v takové situaci postupuje dle obecného procesního předpisu. 

Nadto je toto řešení zakotveno též ve zmiňovaném atomovém zákonu, jehož 

aplikovatelnost na žalovanou nezpochybňuje ani soud, ani žalovaná sama, ba oba jej ve 

své argumentaci používají. Obecným právním předpisem, který upravuje i procesní 

stránku věci, je pak právě zák. č. 106/1999 Sb. Tudíž stěžovatel má za to, že § 17 odst. 

1 písm. k atom. zák. je zvláštním ustanovením, rozšiřujícím okruh povinných subjektů. 

Svůj názor podpírá i nálezem Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 156/02, ze kterého 

vyplývá, že i „na 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.“ Stěžovatel proto dovozuje, že analogicky by se měl zákon č. 

106/1999 Sb., vztahovat také na oblast jaderné elektrárny. Dále se OS domnívá, že 

argumentace atom. zák. není správná též proto, že sankční a kontrolní mechanismy 

v něm zakotvené, neskýtají skutečně efektivní záruku práva na poskytnutí požadované 

informace, tedy není je možno považovat za řádné opravné prostředky. Atomový zákon 

totiž dává možnost „pouze“ podat podnět ke kontrole nebo zahájení sankčního řízení, 

negarantuje však právo na meritorní vyřízení podnětu, a tím méně právo napadnout jeho 

výsledek v soudním řízení.  

Nyní se podívejme na tvrzení žalované. Ta ve svém vyjádření poukázala 

zejména na to, že informační povinnost, kterou jí ukládal atomový zákon, plnila. Dále 

podotkla to, že i v případě, že by se tak nedělo, nedával atomový zákon možnost se této 

povinnosti domáhat, mohlo by dojít toliko k využití sankčních oprávnění ze strany 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V tomto bodě se ČEZ tedy shodoval s OS. 

Nicméně její další závěry byly již v přímém protikladu s tvrzeními žalobce. ČEZ a.s. 

totiž samozřejmě neměla za to, že by se na něj informační zákon vztahoval, neboť tak 

neplynulo ani z předmětného právního předpisu ani z kritérií stanovených v klíčovém 

rozsudku NSS sp. zn. 8 As 57/2006 (FC Hradec Králové), tedy nebyla státním 

podnikem, její majetek rovněž nebylo možno povařovat za státní, s veřejnými 

prostředky nehospodařila a z veřejných rozpočtů dotována nebyla.  
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Dále žalovaná vyvracela tezi OS, že by ČEZ svým dominantním postavením 

dodavatele elektrické energie naplňovala veřejný účel. K tomu se a.s. vyjádřila tak, že je 

pouze jedním z výrobců elektřiny, dokonce ani není producentem největším, protože 

v rámci Evropské unie je elektrizační soustava propojena. Z těchto důvodů sama sebe 

také nepokládala za veřejnou instituci ani tak, jak ji měl na mysli nález Ústavního soudu 

sp. zn. I. ÚS 260/06. Žalovaná a.s. byla toho názoru, že pravým důvodem žaloby nebylo 

vymožení práva na informace, resp. získání požadované dokumentace a analýzy, když 

tyto již pozbyly na své aktuálnosti, nýbrž prohlášení společnosti za veřejnou instituci 

mající povinnost poskytovat široké veřejnosti, případně žadatelům, informace, tak, jak 

to ukládá zákon č. 106/1999 Sb., tedy podrobit ji jednou provždy režimu tohoto zákona. 

NSS nakonec ve svém rozsudku sp. zn. 2 Ans 4/2009, jak již bylo řečeno, ČEZ 

a.s. jakožto povinný subjekt dle informačního zákona uznal. Ve svém verdiktu se opíral 

zejména o kritéria vyjádřená v nálezu ÚS (sp. zn. I. ÚS 260/06–Letiště Praha), jenž se 

zabýval materiálními znaky veřejné instituce. Tedy podmínkami, které musí být 

splněny, aby mohla být ČEZ a.s. uznána za veřejnou instituci, a odtud pak i za 

právnickou osobu podléhající režimu „stošestky“, když těmi pro zopakování jsou: 

a) Způsob vzniku 

b) Osoba zřizovatele 

c) Subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce 

d) Dohled 

e) Účel instituce 

NSS tedy podrobil ČEZ a.s., tomuto pětistupňovému testu-zkoumal, zda jsou u 

společnosti naplněny všechny body uvedené výše.  

K prvému bodu se vyjádřil ve smyslu, že pouhý fakt, že ČEZ je osobou práva 

soukromého, založenou soukromoprávním úkonem podle soukromoprávního předpisu 

(obchodního zákoníku), ji bez dalšího nevylučuje z okruhu povinných subjektů dle 

informačního zákona. I když vlastní založení proběhlo technicky soukromoprávním 
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úkonem, byla zde rovněž veřejnoprávní rovina, přítomná v charakteru rozhodnutí, které 

faktickému založení předcházelo. 

 K založení Českých energetických závodů totiž došlo FNM, tedy organizací 

zřízenou státem (byť ne přímo státní organizací, soud si byl vědom, že FNM je 

organizace sui generis) a spravující majetek pocházející od státu. Obchodní společnost 

fakticky vznikla vynětím části majetku Českých energetických závodů Praha, státního 

podniku, v likvidaci, šlo o jeden z mnoha právních úkonů uskutečněných v procesu 

označovaném jako velká privatizace. Soud tedy uzavřel, že ČEZ a.s., vznikla v důsledku 

rozhodnutí státu (proto lze považovat za splněné též první kritérium, neboť v procesu 

vzniku se, vedle soukromého práva, uplatnilo také právo veřejné, tedy ČEZ vznikl 

kombinací prvků soukromoprávních a veřejnoprávních) a stát lze rovněž považovat za 

jejího zřizovatele (naplnění první, a zároveň i druhé podmínky).  

Naplnění třetího a čtvrtého bodu NSS odůvodňoval především poukazem na 

obchodní zákoník. Svůj závěr podepřel také analýzou zdroje majetku společnosti, když 

tento byl v počátku života korporace tvořen výlučně majetkem státním, jakož i analýzou 

její kapitálové struktury, z níž jednoznačně vyplývá, že majitelem téměř 70 % všech 

akcií, byl, v době rozhodování soudu, právě stát – Česká republika, zastoupena 

Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Se skutečností, že a.s. není státem „vlastněna“ 100%, tedy beze zbytku, alébrž 

pouhými 70%, se soud vypořádal odkazem na obchodní zákoník a jeho ustanovení o 

ovládání.
135

 Jestliže totiž majetková účast státu dosahuje dvou třetin (přičemž 

neuvažujeme občasné výkyvy směrem dolů i nahoru), je vyhověno podmínce § 66a 

ObchZ a tudíž je Česká republika ve vztahu k ČEZ a.s. ovládající osobou. Tím, že 

ObchZ ve svých obecných ustanoveních upravil ovládání společnosti, reflektoval na 

trvající faktickou situaci, kdy osoby, jež, ať už tím, že disponovaly většinou hlasovacích 

práv nebo jiným způsobem v předmětném paragrafu taktéž uvedeném, měly moc 

prosadit svou vůli i proti zbytku akcionářů, či proti akcionářům vůbec.  

                                                      
135

 Zejména § 66a, který v odst. 1 mj. uvádí, že: „společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti ve 

společnosti, je většinovým společníkem...“, odst. 2 dodává, že: „Ovládající osobou je osoba, která 

fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku 

jiné osoby.“ A konečně je relevantní také odst. 3, který pod písm. a říká, že: „Ovládající osobou je vždy 

osoba, která je většinovým společníkem.“ 
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Tedy lze v souladu s obchodním zákoníkem uzavřít, že ovládající osobu 

můžeme materiálně považovat za subjekt, vytvářející jednotlivé orgány instituce, jelikož 

má moc svým vlastním rozhodnutím (resp. přehlasováním) kreovat orgány tak, jak je to 

stanoveno v § 184 až § 201 ObchZ.  

V tomto bodu soud jednoznačně dovodil, že: „k vytváření orgánů a.s. dochází 

pod dominantním vlivem státu.“ Čtvrté kritérium posuzování je úzce spojené s bodem 

předešlým. I v tomto platí, že stát jakožto majoritní akcionář, má pravomoc obchodní 

společnost kontrolovat, dohlížet na ni. Přičemž NSS připomněl, že ve své starší 

judikatuře,
136

 ve shodě s ÚS již dovodil, že požadavek státního dohledu není nutné 

vykládat pouze jako vrchnostenskou kontrolu, ale i jako kontrolu vykonávanou na 

základě soukromoprávního předpisu, zde obchodního zákoníku. A konečně, v založení 

a.s. ČEZ NSS realizaci veřejného zájmu spatřoval, proto (jelikož ČEZ a.s. prošla 5 

stupňovým testem, stanoveným ÚS) soukromou obchodní korporaci definitivně 

prohlásil za subjekt povinný poskytovat informace podle veřejnoprávní právní normy, 

informačního zákona.  

 

8.8.1.Význam a přijetí rozhodnutí 

Je třeba poznamenat, že ČEZ rozhodně nebyl prvním případem, kdy si justice 

„zahrála“ na zákonodárný sbor, a rozšířila soubor povinných subjektů nad rámec 

infozákona. Převratnost rozsudku 2 Ans 4/2009 však lze spatřovat v něčem jiném, a sice 

ve faktu, že je zde poprvé stanovena veřejnoprávní povinnost subjektu, jež má právní 

formu bytostně soukromoprávní, nebyl zřízen zákonem a dokonce ani není vlastněn 

státem zcela, ze sta procent.  

V této souvislosti není bez zajímavosti poukázat na argumentaci Ústavního 

soudu v jiné právní věci v kauze Letiště Praha., když tehdy NSS Letiště Praha za 

veřejnoprávní instituci (a tímto i subjekt podřazený režimu informačního zákona) 

nepovažoval. Ústavní soud byl však opačného názoru, a tak od roku 2006 musí i Letiště 

Praha žádosti o informace vyřizovat.  

                                                      
136

  8 As 57/2006 – FC Hradec Králové 
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Mimo argumentace ÚS, která byla uvedena ve výkladu o Letišti Praha, lze a 

conto nepřiléhavosti argumentu a simili (LP vůči soukromým obchodním společnostem 

vlastněných státem) uvést z rozhodnutí ÚS následující: „ Pokud jde o majetkový podíl u 

obchodních společností, jedná se o subjekt čistě soukromého práva (což se již nedá říci 

o státním podniku); postavení a právní poměry státního podniku jsou upraveny ve 

zvláštním právním předpise (zákon o státním podniku), který zohledňuje specifický 

charakter této právnické osoby, kdežto postavení a právní poměry obchodních 

společností jsou určovány obchodním zákoníkem (soukromoprávním předpisem); 

obchodní společnosti hospodaří zásadně se svým majetkem a tímto majetkem rovněž 

plně odpovídají za své závazky, kdežto státní podnik je subjektem hospodařícím 

s majetkem státu a odpovědnost státního podniku je omezena pouze na obchodní 

majetek apod. 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.“  

Ústavní soud tímto samozřejmě neřekl, že by obchodní společnost s majetkovou 

účastí státu nemohla být za veřejnou instituci pokládána, toliko se vyjádřil, že tak nelze 

automaticky učinit použitím argumentu a simili k státnímu podniku.  

NSS tedy provedl pozoruhodný názorový obrat (zčásti, ale ne zcela, 

vysvětlitelný do jisté míry odlišnými skutkovými a právními okolností případů Letiště a 

ČEZ a.s.), kdy na jedné straně v kauze Letiště Praha poukazem na eventualitu uznání 

obchodní společnosti povinným subjektem vyjadřoval spíše absurdnost případného 

závěru ÚS, resp. argumentace protistrany, avšak na straně druhé sám obchodní 

společnost, typického představitele soukromoprávní sféry, veřejnoprávní povinností 

zavázal. S určitou mírou nadsázky bychom mohli říci, že NSS ve svém pozdějším 

rozhodnutí byl „papežštější než sám papež“, když nejdříve odmítal v Letišti Praha, 

státním podniku, vidět subjekt veřejnoprávní povahy-veřejnou instituci, ale posléze u 

konkrétní akciové společnosti převažující prvky veřejnoprávnosti našel.  

Rozebírané rozhodnutí NSS bylo u odborné veřejnosti přijato dosti rezervovaně. 

Velká část právnické obce se shodla na tom, že je to krok nešťastný s neblahými 

praktickými dopady. Kritice byla podrobena v podstatě celá argumentace NSS obsažená 

v rozsudku 2 Ans 4/2009. Podrobná oponentura závěrů NSS je zahrnuta např. v článku 
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Radka Pokorného, uveřejněného v Právním rádci.
137

 Ve své stati Pokorný rozebírá 

jednotlivé dílčí body tzv. pětistupňového testu, avšak, na rozdíl od NSS, dochází ke 

zcela opačnému výsledku. Pokorný (stejně jako mnoho jiných právníků) nespatřuje 

v ČEZ, a.s. ani jeden z bazálních znaků veřejné instituce. Tak především uvádí, že 

(citováno zkráceně): „Ingerence státu při vzniku společnosti ČEZ, a.s. byla pouze 

nepřímá (skrze Fond národního majetku) a okamžikem vzniku společnosti navíc 

skončila. O zrušení společnosti pak standardně rozhoduje valná hromada (tj. orgán 

obchodní společnosti–nikoliv stát či jakýkoli třetí subjekt).“  

Domnívám se, že takovouto argumentaci nelze hodnotit jako příliš přiléhavou, 

neboť, podíváme-li se na kritéria, tak, jak je stanovil Ústavní soud, zjistíme, že první 

požadavek zní: způsob vzniku či zániku instituce. Tedy pro naplnění tohoto kritéria je 

dostačující, že zde ingerence státu byla přítomna v okamžiku vzniku, resp. okamžikem 

vzniku skončila. Ústavní soud jistě nikoli náhodou stanovil několik kritérií a ne pouze 

jedno, uvědomujíc si, že veřejnoprávnost subjektu nelze prohlásit jen tak od stolu, ale 

pečlivým zkoumáním instituce ze všech možných úhlů pohledu. Jedním takovým je i 

fáze zrodu společnosti.  

V čem však lze Pokornému přisvědčit, je, že ingerence byla pouze nepřímá 

(ČEZ byl založen FNM). Pokud ÚS uznal přítomnost resp. převahu veřejnoprávní 

roviny v procesu vzniku, jednalo se o přímé založení subjektu státem (Letiště Praha je 

státní podnik a dle zákona o státním podniku je tento zakládán státem), nikoli o založení 

přes jiný subjekt, jehož právní povaha navíc musela být rovněž dovozena judikaturou.
138

 

Nicméně, i přes výše uvedenou výhradu, podle mého názoru ČEZ, a.s. opravdu nebyl 

založen státem.  

Mám za to, že jestliže je stanovena podmínka založení speciálním subjektem, 

v našem případě státem, pak jediné možné splnění této podmínky je právě a jedině 

založení tímto subjektem. NSS se, podle mého, dopustil přílišného „rozmělnění“, když 

si podmínku založení státem vyložil jako podmínku založení subjektem, jenž byl 

založen státem (opět poukazuji na odlišnost v případě Letiště Praha–toto první 

požadavek nepochybně naplnilo, neboť bylo založeno státem přímo a 
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 POKORNÝ, R. (2010, s. 40 – 44). 
138

 Judikátem sp. zn. III. ÚS 686/02. 
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nezprostředkovaně). Závazná kritéria ÚS nemohou být, dle mého, vykládána takto 

extenzivně.  

Nadto hrozí, že by NSS (nebo jiný správní soud) veden stejnou logikou, mohl in 

futuro uznat za veřejnou instituci (a tím i za povinný „stošestkový“ subjekt) též subjekt 

založený ČEZ, a.s. Takové nebezpečí nepovažuji za nereálné a toliko pouze 

hypotetické, protože, když bylo rozhodnuto, že se informační zákon vztahuje na subjekt 

založený subjektem založeným státem, co by potom bránilo aplikovat totéž na subjekt 

(např. dceřinná společnost ČEZ) založený subjektem (ČEZ, a.s.), který byl založen 

subjektem (FNM) založeným státem?
139

 Mnohem více by pak absurdnost tohoto závěru 

vyplynula v případě řetězení ještě o další úrovně. Opravdu by se jednalo o založení 

státem, když stát bychom mohli vysledovat v nějakém řekněme pátém či šestém „koleni 

geneaologie“ korporace. Takto dovedeno ad absurdum by to znamenalo, že informační 

povinnost by dopadala na velmi početnou skupinu podnikatelských subjektů, jež by už 

samy se státem nic společného, tedy kromě faktu, že stát figuroval v prapočátku  jejich 

existence, přesněji řečeno ve fázi, která jejich právnímu životu kdysi předcházela, 

neměly. 

Pokorný se k prvnímu bodu vyjadřuje ještě též ohledně způsobu zániku 

společnosti, kdy poznamenává, že: „o zrušení společnosti pak standardně rozhoduje 

valná hromada (tj. orgán obchodní společnosti–nikoliv stát či jakýkoli třetí subjekt). Stát 

se samozřejmě skrz svá akcionářská práva může (a v praxi jistě bude) na rozhodování 

podílet, ale je třeba vzít v úvahu fakt, že s ohledem na požadovaná minimální kvóra lze 

(s formálního hlediska) společnost zrušit i bez účasti státu na valné hromadě.“
140

 

Pokorný rovněž připomíná, že též o volbě a odvolání dvou třetin dozorčí rady rozhoduje 

valná hromada
141

 a taktéž i představenstvo je do svých funkcí ustanovováno dozorčí 

radou, tedy i v těchto případech se jedná o kreaci orgánů jinými orgány, nikoli přímo 

státem, který navíc např. v dozorčí radě není ani zastoupen. Hovoříme-li o čtvrté části 

testu veřejnoprávnosti, pak Pokorný neshledává ani tuto podmínku za splněnou, když 
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 Takovýto subjekt by byl podřízen informačnímu zákonu samozřejmě za současného naplnění i 

zbývajících kritérií. 
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 Tehdy platná dikce § 186 odst. 2 ObchZ stanovila pro zrušení společnosti s likvidací kvórum dvou 

třetin přítomných akcionářů, přičemž dle § 185 odst. 1 bylo k platnosti usnesení valné hromady (za 

předpokladu neexistence odchylné úpravy ve stanovách) potřeba přítomnosti 30% akcionářů.  
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 Zbývající třetina je podle § 200 odst. 1 ObchZ volena zaměstnanci. 
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říká, že: „Pokud jde o veřejnoprávní dohled vykonavatelů veřejné správy nelze jej 

směšovat se soukromoprávním výkonem akcionářských práv ve společnosti.“  

Pro co nejúplnější obraz celého případu je potřeba uvést, že NSS zde vycházel 

ze svého staršího právního názoru, zpřesněného v rozhodnutí ve věci FC Hradec 

Králové, kdy „(na rozdíl od žalovaných) NSS (opět) neinterpretuje dohled definovaný 

ÚS jako nutně vrchnostenskou kontrolu, ale (nově) též jako dohled, který může 

konkrétní subjekt vykonávat ve vztahu ke konkrétnímu jinému subjektu, i na základě 

předpisů jiného soukromého práva např. obchodního zákoníku.“ Toto jeho starší 

rozhodnutí zdaleka takovou negativní odezvu nezaznamenalo, čímž samozřejmě není 

ipso facto řečeno, že NSS nepřekročil meze dané ÚS. Autorka této práce se pouze 

pokouší upozornit na skutečnost, že názorová východiska tolik kritizovaného judikátu 

sp. zn. 2 Ans 4/2009 z části tkví v ne až tolik kritizovaném rozhodnutí sp. zn. 8 As 

57/2006.  

A konečně, ani v posledním bodu se Pokorný, jakožto zástupce odborné 

veřejnosti, se závěry NSS neztotožňuje. Neexistenci veřejného zájmu 

„vyargumentovává“ již známými důvody: cílem ČEZ jakožto podnikatelského subjektu 

je především uspět v konkurenci na trhu a prospět zájmům svým, nikoli zájmům všem. 

Nadto spotřebitelé tento subjekt vnímají jakožto běžného obchodníka, jehož služby a 

jejich ceny porovnávají s konkurencí.  

Jakkoli ve výsledku se závěry Pokorného souhlasím, zde si opět dovolím zčásti 

oponovat. Dle mého by se totiž o veřejnosti účelu ČEZ přece jen dalo hovořit, či lépe 

vyjádřeno, spíše tuto možnost zvažovat. Mám za to, že veřejný účel je naplněn právě 

oblastí podnikání – distribucí elektřiny. Nicméně i přes výše uvedený dílčí nesouhlas, i 

já v konečném důsledku sdílím názor, že v ČEZ a.s. opravdu nelze spatřovat veřejnou 

instituci a to hlavně proto, že nebyly naplněny všechny znaky tohoto pojmu, byť 

nepopírám, že k naplnění některých (či alespoň částečnému naplnění) opravdu došlo.  

Zmiňovaný Pokorného právní rozbor je zajímavý ještě z jednoho hlediska, a sice 

proto, že se navíc věnuje i praktickému dopadu verdiktu NSS. Pokorný poznamenává, 

že: „v situaci, kdy by obchodní společnosti měla být uložena povinnost, která ostatním 

obchodním společnostem působícím na stejných trzích uložena není, může to mít 
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negativní vliv nejen na postavení této společnosti na konkurenčním trhu, ale též na 

postavení jejích minoritních akcionářů. Právům minoritních akcionářů přitom musí být 

dle českého právního řádu v souladu s předpisy EU pod přísnými sankcemi 

poskytována adekvátní ochrana. Stejně tak nelze pominout ani rizika spojená 

s podřízením kótovaných společností povinnosti poskytovat informace dle zákona o 

svobodném přístupu k informacím, na které důrazně upozornila Burza cenných papírů 

Praha, a.s.“
142

 V článku jsou rovněž zmíněny další hrozby, s nimiž by se praxe musela 

vypořádat, např. možnost zneužití práva na informace ke konkurenčnímu boji, kdy by 

nic nebránilo tomu, aby žadatelem o informaci byla právě konkurence.  

Tato hodnocení eventuálních právních dopadů zde uvádím zejména za účelem 

získání komplexní představy (a uvědomění si závažnosti rozhodnutí NSS) o soudní při 

ve věci ČEZ a.s. Nedomnívám se však, že samy o sobě vyvracejí správnost rozhodnutí 

NSS, protože, dle mého, pouhý poukaz na, byť velmi pravděpodobné faktické dopady, 

nemůže být důvodem pro jiné právní řešení, neboť toto by mělo vyvěrat vždy a pouze 

z legální argumentace. Lze si jistě představit mnoho zákonných ustanovení či jejich 

(doktrinálního nebo soudního) zpřesnění, jež v praxi vyvolávají nemalé problémy, ale 

přesto jsou de lege lata správná a také závazná.  

Odborná diskuze pak upozornila též ještě na jiný závažný dopad podřízení ČEZu 

režimu informačního zákona. A sice problém identity nadřízeného orgánu, který NSS 

tehdy neřešil. Existence nadřízeného orgánu je důležitým předpokladem pro naplňování 

idee práva na informace, jakož i instrumentem, se kterým infozákon počítá a pracuje. 

Připomeňme si, že je to právě nadřízený orgán, jež rozhoduje o odvolání proti 

rozhodnutí o žádosti o informace. Nemá-li instituce odvolací orgán, je aplikace z. č. 

106/1999 Sb. značně zkomplikována. 

 Pouze v rovině teoretické se objevily názory, kdo by takovým orgánem u 

akciové společnosti mohl být, přičemž je jasné, že formálně vzato, žádný takový orgán 

u akciové společnosti, typické soukromoprávní formy právní existence není. 

                                                      
142

 Pokorný má na mysli vyjádření BCPP, uvedené na jejích internetových stránkách, ve kterých 

upozorňuje především na nebezpečí zneužitelnosti přístupu k neveřejným informacím o emitentovi 

konkurencí, dostupné zde: http://www.bcpp.cz/novinky/detail.aspx?ka=2275 
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Materiálním rozborem pojmu nadřízený orgán došla část odborníků k názoru, že by jím 

mohl být generální ředitel. 

Právní spor ve věci ČEZ a.s. však rozsudkem sp. zn. 2 Ans 4/2009 ani zdaleka 

neskončil. ČEZ podal proti rozsudku NSS ústavní stížnost, jíž sice nebylo vyhověno, 

stalo se tak ale poukazem na to, že předmětné rozhodnutí dosud do práv a povinností 

ČEZ nikterak nezasáhlo a stížnost je proto předčasná. K oprávněnosti či neoprávněnosti 

subsumpce ČEZ pod veřejné instituce se Ústavní soud proto nijak nevyjádřil.  

Co je ale podstatnější–NSS a ČEZ dostali ještě jednu příležitost se ke kauze 

vyjádřit a do ní zasáhnout. ČEZ totiž po vydání rozhodnutí 2 Ans 4/2009 podal kasační 

stížnost, sice se tak stalo proti jinému rozsudku (Městského soudu v Praze), tento ale 

věcně s kauzou souvisel. O kasační stížnosti samozřejmě rozhodoval NSS a právě 

v jeho jiném a novém rozhodnutí
143

 jsou opětovně shrnuty v podstatě obsahově stejné 

argumenty, když ani NSS ani ČEZ svůj právní názor nezměnily. Tímto však byla ČEZ 

dána možnost se k rozsudku 2 Ans 4/2009 vyjádřit a zejména mnohem zevrubněji 

zdůvodnit, proč se veřejnou institucí být necítí, protože, podle svého vyjádření, „až do 

prvého rozsudku zdejšího soudu nepředpokládal, že by povinnou osobou ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím mohl být, a může se k ní podrobně vyjádřit 

až nyní.“ V následující argumentaci ČEZ v zásadě uvádí skutečnosti a protiargumenty, 

se kterými v rámci své publikační činnosti (kromě jiných autorů) seznámil veřejnost 

Pokorný, když se obsahově právě s obranou ČEZ víceméně ztotožnil. 

 

                                                      
143

 sp. zn. 2 Ans 7/2010 ze dne 15.10.2010 



 92 

8.9.Ředitelství silnic a dálnic 

ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Jejím 

základním předmětem činnosti je vykonávání vlastnického práva státu k nemovitostem, 

které jsou tvořeny dálnicemi a silnicemi I. třídy, a dále zabezpečení jejich správy, 

údržby, oprav, výstavby a modernizace.  

Obecně byly státní příspěvkové organizace (které na rozdíl od organizačních 

složek státu požívají právní subjektivity) zřizovány na základě v současné době již 

zrušeného zákona č. 576/1990 Sb. - rozpočtových pravidel republiky, resp. § 31 a § 32 

tohoto zákona, a kromě ŘSD mezi ně namátkou patří např. Český metrologický institut, 

CzechInvest a Státní veterinární ústav. 

31. května 2007 Městský soud v Praze vyslovil ve svém rozsudku sp. zn. 9 Ca 

186/2005, závazný právní názor, že i (tato) státní příspěvková organizace může být 

subjektem, majícím povinnosti podle informačního zákona. 

 Věcný základ sporu spočíval v tom, že se v roce 2005 jedna společnost 

s ručením omezeným na ŘSD domáhala údajů ohledně konkrétní obchodní veřejné 

soutěže vypsané pro veřejnou zakázku, jakož i údajů o uzavření těchto smluv. 

ŘSD požadované informace neposkytlo, ale ani nevydalo rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti, tak jak je (a bylo) zakotveno v § 15 odst. 1 infozákona. Nutno poznamenat, že i 

tento případ je poznamenán tím, že tehdy platná právní úprava znala fikci odmítnutí a 

proto se s.r.o. proti tomuto fiktivnímu rozhodnutí bránilo soudní cestou, tedy žalobou 

podanou k Městskému soudu v  Praze usilovalo o zrušení rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti.  

Na případ mělo velký vliv to, že se odehrál v roce 2005, resp. před soudem se 

projednával v roce 2007, každopádně se tak stalo až poté, co Ústavní soud (v roce 2003) 

definičně vymezil znaky veřejné instituce. Městskému soudu tak stačilo pouze 

konstatovat, že i ve státní příspěvkové organizaci vidí veřejnou instituci. ŘSD bylo 

zřízeno státem (Ministerstvem dopravy). Ministerstvo dopravy rovněž kreuje jeho 

statutární orgán. Dále MS zkonstatoval, že zřízením ŘSD bezpochyby je naplňován 

veřejný účel, a sice hospodaření s dálnicemi a silnicemi 1. třídy (které jsou dle § 9 odst. 
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1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví státu) či zabezpečení 

jejich údržby a opravy. 

A konečně je vyhověno i požadavku státního dohledu, kdy ten je realizován 

skrze § 48, 49 a 50 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích ve spojení s § 55 odst. 2 tohoto zákona.
144

 

Na závěr této krátké exkurze, věnované příčinám subsumpce ŘSD pod §2 odst. 1 

zák. č. 106/1999 Sb., si dovolím zopakovat, že přínos judikátu MS tkví především ve 

skutečnosti, že množina veřejných institucí v sobě může zahrnout také ty, které mají 

právní formu státní příspěvkové organizace. 

 

                                                      
144

 Nejexplicitněji je státní dohled seznatelný z ustanovení §48 odst. 1: „Kontrolu dodržování povinností 

stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy při hospodaření s majetkem a při jeho správě u 

organizačních složek a Pozemkového fondu České republiky provádějí věcně příslušné ústřední správní 

úřady a zřizovatelé těchto organizačních složek; není-li jich, provádí kontrolu Ministerstvo financí.“  
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8.10.Česká kancelář pojistitelů 

Velice významným dnem pro otevřenost české správy se ukázal být 31. říjen 

2002. Tohoto dne totiž Městský soud v Praze autoritativně rozhodl, že charakter veřejné 

instituce má nejen Pozemkový fond, jehož průběh právního sporu zde již byl popsán, 

ale také, prostřednictvím rozhodnutí sp. zn. 33 Ca 39/2002, Česká kancelář pojistitelů. 

Právní stránky obou kauz se spolu navzájem velice podobají, obě kauzy rozhodoval týž 

soud a to při stejném složení senátu, rovněž odůvodnění obou rozsudků jsou, i co do 

specifických slovních obratů, takřka totožná. 

ČKP byla popohnána k soudu, protože odmítla žadateli sdělit informace o výši 

pojistných plnění uhrazených z titulu tzv. zelené karty, resp. údaj o souhrnné výši 

pojistného plnění realizovaného mimo teritorium České republiky. Učinila tak 

s poukazem na to, že jednak její postavení a působnost řeší zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla a tento je pak vůči „info-zákonu“ speciálním právním 

předpisem, tudíž se užije jeho a nikoli InfZ. Tento závěr se opírá o § 2 odst. 3 informač. 

zák., který vylučuje svou aplikaci na ty subjekty, jejichž postup při poskytování 

informací je upraven zvláštními předpisy, v našem případě zákonem o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. Nadto by ČKP ani tak nebyla povinným subjektem 

definovaným v § 2 InfZ, a conto této skutečnosti, se ČKP vyjádřila tím způsobem, že 

nesouhlasí s tvrzením žadatele-žalobce, že by na ni § 2 z. č. 106/1999 Sb. dopadal 

proto, že je veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky, konkrétně s garančním 

fondem v rámci jeho správy podle § 18 odst. 2 písm. a zákona č. 168/1999 Sb.
145

 Dle 

ČKP tomu tak není, poněvadž podle § 24 odst. 1 zřizovacího zákona je garanční fond 

tvořen „příspěvky pojistitelů a pojistným za hraniční pojištění.“ Pojistitelé, tj. 

pojišťovny, jsou soukromoprávními obchodními společnostmi a odtud i jejich příspěvky 

jsou soukromoprávního charakteru. Druhý zdroj garančního fondu (pojistné za hraniční 

pojištění) je placeno řidiči cizozemských vozidel, kteří vstupují na naše území. Dle 

ČKP proto nelze prostředky garančního fondu považovat za prostředky, mající veřejnou 

povahu.  

A konečně, ČKP nemůže žadateli vyhovět ani postupem podle z. č. 168/1999 

Sb., protože žadatel nenáleží k těm subjektům, kterým by ČKP musela informace, na 

                                                      
145

 Předmětné písmeno toliko lakonicky stanoví, že: „Kancelář spravuje garanční fond.“ 
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základě tohoto zákona, poskytovat. K takovým subjektům patří např. Ministerstvo 

vnitra a správní orgány. 

Argumentaci kanceláře nicméně Městský soud v Praze nepřijal, když řekl, že 

žalobce požadoval informaci „na podkladě svého práva o svobodném přístupu 

k informacím, které je mu zaručeno článkem 17 LZPS a jehož realizace je zaručena zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve smyslu čl. 17 odst. 4 Listiny 

lze právo vyhledávat a šířit informaci omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti. Žádost žalobce o poskytnutí informace tak musí být tedy 

posouzena z hlediska zákona o informacích a nikoliv podle zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.“ 

Posuzujíce věc podle InfZ, shledal MS, že na ČKP skutečně lze hledět jako na 

veřejnou instituci. MS konstatoval, že Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem a 

v jeho mezích rovněž působí. Působnost kanceláře je upravena v § 18 odst. 2,
146

 ze 

kterého lze poukázat zejména na písm. a (spravování garančního fondu), a písm. b 

(provozování hraničního pojištění). Členství v organizaci pak není dobrovolné, ale 

vzniká obligatorně ex actu
147

–právní mocí rozhodnutí ministerstva o povolení 

k provozování pojištění odpovědnosti. Odst. 5 § 18 klade na člena povinnost platit ČKP 

členské příspěvky, jejichž užití je účelově vázáno (použít je je možno pouze 

k zabezpečení působnosti ČKP). Garanční fond je, jak žalovaná ČKP sama uváděla, 

složen z příspěvků pojistitelů a z pojistného za hraniční pojištění.
148

 

Co se týče pojmu veřejná instituce, soud (viz výše) zde projevil naprosto stejný 

názor, jako v odůvodnění rozsudku v právní věci Pozemkového fondu, resp. své tvrzení 

                                                      
146

 Odst. 2 stanovuje, že Kancelář: „spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, zabezpečuje 

plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů 

cizích států a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod, spolupracuje se státními orgány ve věcech 

týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, podílí se 

na předcházení škodám v silničním provozu, v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení 

pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel.“ 
147

 § 18 odst. 3 zřizovac. zák.: „Členství v Kanceláři vzniká nabytím právní moci rozhodnutí ministerstva, 

kterým bylo pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Vznik členství je pojistitel 

povinen bezodkladně oznámit Kanceláři.“ 
148

 Tj. pojistného placeného na základě pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem cizozemského vozidla na území ČR, kterou je podle § 14 zák. č. 168/1999 Sb. cizozemec 

(kromě toho, který vlastní tzv. zelenou kartu) povinen uzavřít. 
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znovu zopakoval. Tedy stručně shrnuto je veřejná instituce subjektem, jehož existence 

je odvozena především z právních předpisů správního práva a to hlavně z těch, které se 

zabývají veřejnou správou, kterou je zapotřebí chápat právě i jako správu veřejných 

prostředků. Mezi veřejné prostředky pak lze počítat i prostředky placené pojistiteli i 

prostředky placené pojistníky–pojistné. ČKP s takovými prostředky hospodaří (spravuje 

je).  

Nakonec se pak MS ještě vrátil k první části pojmu, k ospravedlnění zařazení 

kanceláře mezi veřejné instituce, když uvedl, že má za to, že ČKP byla zřízena ve 

veřejném zájmu. Pro tento závěr, podle soudu, hovořila jednak skutečnost, že 

organizace byla zřízena zákonem, dále také veřejný charakter prostředků, jež spravuje, 

ale i další úkoly, které jí byly svěřeny (úkoly související s členstvím v Radě kanceláří, 

uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států, spolupráce se státními orgány 

v záležitostech vztahujících se k pojištění odpovědnosti, vedení evidencí a statistik a 

další). Ze všech těchto důvodů MS uznal, že ČKP je povinným subjektem podle § 2 

InfZ. 
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8.11.Fakultní nemocnice Motol 

V pojednání o právních sporech vedených proti těm subjektům, o kterých má 

žalobce (neúspěšný žadatel o informaci) za to, že naplňují definici pojmu veřejná 

instituce, nesmí chybět ani případ FN Motol. MS v Praze přisvědčil dne 27.9.2011 v 

rozsudku sp. zn. 10 Ca 402/2009 žalobci, který chtěl na FN získat informace o rozsahu 

pracovního úvazku dvou jeho zaměstnanců, a FN informačněprávní povinností zavázal, 

když shledal, že i fakultní nemocnice vyhovují definičním kritériím veřejné instituce. 

Soud argumentoval zřizovací vyhláškou č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a 

činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných 

ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví 

České republiky, ve které je podle něj splnění všech podmínek termínu veřejná instituce 

obsaženo.  

Tak především jsou podle § 2 vyhlášky FN zřizovány Ministerstvem 

zdravotnictví ČR „jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní 

subjektivitou.“ 

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky je základním úkolem fakultních nemocnic 

„poskytovat obyvatelstvu zdravotní péči a služby v souladu s koncepcemi příslušných 

medicínských oborů v oborech uvedených ve statutu, a to na dosud závazně stanoveném 

území, popřípadě vykonávat na svěřeném úseku státní správu“. § 3 odst. 3 vyhlášky je 

důležitý z toho hlediska, že stanoví oprávnění FN „provádět podle zásad stanovených 

ministerstvem zdravotnictví a na základě dohod s tuzemskými nebo zahraničními 

specializovanými organizacemi, Státním ústavem pro kontrolu léčiv klinické hodnocení 

účinků léků a nové zdravotnické techniky“. Úkoly FN se zabývá také § 3 odst. 4 

vyhlášky, který stanoví, že FN mohou „na základě dohod s ostatními zdravotnickými 

zařízeními převzít plnění jejich úkolů ve zdravotnických službách, poskytovat jim 

konsiliární služby a při dostatečném materiálním a personálním zajištění převzít péči o 

určité skupiny nemocných“, jakož i § 3 odst. 5, který se věnuje problematice 

poskytování pracovišt FN k „dalšímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů a farmaceutů, 

ostatních zdravotnických pracovníků a k dalšímu vzdělávání středních zdravotnických 

pracovníků FN na základě dohod uzavřených s univerzitami, lékařskými a 

farmaceutickými fakultami, Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, 
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Institutem pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a dalšími 

výchovně vzdělávacími zařízeními či organizacemi.”Obraz doplňuje šestý odstavec § 3, 

podle kterého se FN „na základě dohod s příslušnými zdravotnickými školami podílejí 

na odborné výuce žáků a případně i zřizují jednotlivé třídy středních zdravotnických 

škol“. A konečne na základě sedmého odstavce § 3 vyhlášky FN mohou „provádět 

doškolování středních nižších a pomocných zdravotnických pracovníků a rekvalifikace 

osob bez zdravotnického vzdělání pro funkce nižších a pomocných zdravotnických 

pracovníků“.  

A conto znaku kreování orgánů státem poukázal MS na § 4 odst. 1 zřizovací 

vyhlášky, kde je stanoveno, že ředitele FN „jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví 

České republiky. Jmenování se děje na základě konkursního řízení.“  

Co se týče naplnění veřejného účelu, lze poukázat též na §7 odst. 1, který 

definuje FN jakožto: „vybrané zdravotnické a vzdělávací zařízení určená ministerstvem,  

jejichž odborná pracoviště jsou výukovými základnami lékařských a farmaceutických 

fakult a pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Dále je v prvním odstavci stanoveno, 

že: „Vybraná lůžková oddělení se označují jako kliniky.“ V tomto kontextu je rovněž 

relevantní třetí odstavec § 7 stanovící, že FN: „poskytují na svých pracovištích též 

ambulantní služby.“  

Na základě této opět jednoduché legální komaparace, MS doslova uzavřel, že: „ 

fakultní nemocnice jsou zřizovány úkonem ministerstva zdravotnictví a jsou 

rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi. Jejich základním úkolem je 

poskytovat zdravotní péči a služby a podílet se na odborné výuce a vzdělávání. Fakultní 

nemocnice tedy vznikají veřejnoprávním úkonem, který činí státní orgán (ministerstvo 

zdravotnictví), státní orgán (ministr zdravotnictví) rovněž jmenuje a odvolává ředitele 

fakultní nemocnice. Účel fakultních nemocnic je veřejný: poskytování zdravotní péče a 

služeb a odborná výuka a vzdělávání. V případě žalovaného tak jednoznačně dominují 

znaky typické pro veřejnou instituci ve smyslu § 2 odst. ZSPI.” 

Na závěr je třeba ještě poukázat na (v kontexu právních sporů, kterými se tato 

práce zabává nikterak ojedinělou) námitku žalované FN Motol, a sice že není správním 

orgánem, tak, jak jej má na mysli správní řád. MS v Praze se s tímto vypořádal 
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konstatováním, že SŘ není kompetenčním předpisem, ale toliko procesním a proto:  

„Věcnou příslušnost (popřípadě nepříslušnost) správního orgánu k řešení podání 

učiněných dle zákona o svobodném přístupu k informacím proto nelze dovozovat z 

ustanovení správního řádu, ale právě ze zákona o svobodném přístupu k informacím, 

což soud ostatně výše učinil.” 

Na podzim roku 2011 tak byl okruh veřejných institucí doplněn o jednu velkou 

skupinu veřejnoprávních subjektů-fakultní nemocnice, čímž se Česká republika zase o 

něco více přiblížila plné informační otevřenosti veřejné správy. 
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8.12.Obecné shrnutí právních sporů vedeným proti (potencionálním) 

veřejným institucím 

Podrobíme-li soudní pře vedené proti třetí skupině povinných subjektů–

veřejným institucím zkoumání, zjistíme, že všechny spory mají velmi podobný průběh, 

a v jejich skutkové i právní stránce nalezneme mnoho styčných bodů. Jinak tomu ani 

nemůže být. Všechny zde probírané právní kauzy se in essentio týkají toho, zda 

charakter osoby lze podřadit pod § 2 předmětného zákona, přičemž zájemci, lačnící po 

informacích, přirozeně zastávají názor, že to možné je.  

Potencionální povinné subjekty se samozřejmě brání, že na ně § 2 a tudíž celý 

zákon č. 106/1999 Sb. nedopadá. Na podporu svého tvrzení argumentují uzavřeným, 

taxativním výčtem § 2, tedy tím, že nejsou ani státními orgány či orgány územních 

samosprávných celků, což je zřejmý fakt, který není protistranou či soudem 

zpochybňován, neboť jádrem veškerých sporů bývá otázka, zda lze žalované subjekty 

podřadit pod třetí kategorii povinných subjektů–veřejné instituce, přičemž tento termín 

stále není v zákoně samotném (či v jiných zákonech, resp. v právním řádu vůbec) 

vymezen.  

Úkolu definovat pojem veřejná instituce se podjal až Ústavní soud v roce 2003, 

když ve svém slavném nálezu
149

 stanovil pět základních rysů veřejné instituce. Od té 

doby se soudy, řešíce otázku, zda je možné ten který konkrétní subjekt zavázat 

informační povinností, uchylují k pětistupňovému testu, pocházejícímu z pera soudců 

Ústavního soudu.  

Tedy můžeme uzavřít, že se v průběhu času ustálila metodologie rozhodování 

správních soudů (a to zejména Nejvyššího správního soudu, neboť u něj, poté, co jedna 

strana sporu napadne rozsudek nižšího správního soudu kasační stížností, končí většina 

kauz) a ty se tak ve svém rozhodování omezují na zkoumání toho, jestli subjekt prošel 

či neprošel tzv. pětistupňovým testem. Poté co správní soud skutečně nalezne u 

zkoumaného subjektu všechny znaky veřejné instituce, je záležitost velmi jednoduchá. 

Taková instituce je pak poukazem na § 2 odst. 1 informačního zákona vždy za povinný 

subjekt prohlášena. Ani soudní rozhodnutí kýženého znění nicméně, při absenci sankcí 

                                                      
149

 Jedná se o již několikrát zmiňovaný nález sp. zn. III. ÚS 686/2002 
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a „arogantnímu“ přístupu čerstvě prohlášených povinných subjektů, bohužel pro 

žadatele neznamená, že by se vždy žádané informace dozvěděl.  
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9.Subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech a 

povinnostech 
A konečně poslední skupinou subjektů, která se musí zabývat žádostmi 

veřejnostmi o informace, jsou ty subjekty, které na základě zákona rozhodují o právech 

a povinnostech jiných. Tyto jsou nicméně takto zavázány toliko v rozsahu „své 

rozhodovací činnosti“, jak praví dikce § 2 odst. 2 InfZ. Jinými slovy to znamená, že 

pokud žadatel žádá o informace, které se k rozhodovací činnosti vztahuje, je oprávněn, 

nepůjde-li např. o jednu z informačních výluk, je dostat. Žádá-li však o poskytnutí 

informací, které se už k rozhodovací činnosti nevztahují, pak povinné subjekty tyto 

poskytnout nemusí.  

Do této skupiny patří jednak různé profesní komory (Česká advokátní komora, 

Česká lékařská komora), jednak např. praktičtí lékaři (jestliže rozhodují o 

nemocenských dávkách), dále sem můžeme zařadit např. notáře nebo exekutora. Jak 

z předešlé věty vyplývá, patří zde kromě právnických osob i osoby fyzické. Jako takové 

můžeme kromě zmíněných ještě uvést děkana vysoké školy.
150

 Zvláštní soubor tvoří 

tzv. veřejné stráže. Jde o fyzické osoby, které na základě zákonů z oblasti práva 

životního prostředí, vykonávají svěřenou pravomoc. Mezi jejich oprávnění (a tedy 

potažmo rozhodovací činnost) většinou patří: oprávnění požadovat legitimaci (rybářský 

lístek, lovecký lístek, zbrojní průkaz), oprávnění osobu zadržet nebo oprávnění 

regulovat stavy zvěře. In concreto můžeme zmínit: lesní stráž, 
151

 mysliveckou stráž, 
152

 

rybářskou stráž, 
153

 a stráž přírody.
154

 

Pokud jsem se v jedné z předchozích částí tohoto pojednání vyjádřila, že každá 

ze skupin povinných subjektů je v praxi zatížena určitými problémy a nejasnostmi, pak 

toto samozřejmě platí (i když to na první pohled tak nevypadá) též o skupině poslední. 

Kamenem úrazu totiž je, jak široce vyjádření „v rozsahu své rozhodovací činnosti“ 

chápat. 

                                                      
150

 Ne však vysokou školu jako takovou; tu, poněvadž ji lze subsumovat pod veřejné instituce, bude stíhat 

informační povinnost úplná. 
151

 Zřízenou zák. č. 289/1995 Sb., o lesích. 
152

 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
153

 Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství. 
154

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Ohledně této skupiny povinných subjektů není bez zajímavosti se zmínit též o 

tom, že některé subjekty jasně do ní spadající a tuto svou částečnou informační 

povinnost nezpochybňující, se postupem času, judikatorně, „přesunuly“ do skupiny 

veřejných institucí, podléhající informační povinnosti v plném rozsahu. Takto se to stalo 

např. VZP či ČKP. Můžeme tedy uzavřít, že čtvrtá, v praxi poněkud okrajová a zdánlivě 

nikterak významná skupina povinných subjektů, přece jen, z tohoto úhlu pohledu, 

poměrně hodně významná je. 
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10.Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
Na podzim roku 2012 byl zveřejněn vládní návrh novely InfZ.

155
 Tento návrh 

změny zákona zpracovalo MV a to hlavně na základě usnesení vlády přijatého k zde již 

zmíněné Analýze účinnosti z. č. 106/1999 Sb. Uvažovaná novelizace doznala během 

času určitých proměn, proto je potřeba zdůraznit, že při její analýze vycházím ze stavu 

věcí aktuálního k měsíci březnu 2013, který je právě v některých ohledech odlišný od 

výchozího stavu z podzimu 2012, z doby, kdy byl návrh změn poprvé zveřejněn. 

Navrhované změny je možno rozdělit do jednotlivých dílčích oblastí, z nichž 

některé v následující partii textu stručně zmíním. 

Tak především se navrhuje upravit právě vymezení povinných subjektů, a to tak, 

že (dle důvodové zprávy, kterou si zde dovolím ocitovat) dojde k: „výslovnému 

podřazení právnických osob zřízených, založených či ovládaných státem či územními 

samosprávnými celky pod režim InfZ.“ § 2 odst. 1 InfZ by tak nově obsahoval též 

formulaci: „právnické osoby, které stát nebo územní samosprávný celek sám nebo 

s jinými územními samosprávnými celky ovládá, a to i prostřednictvím jiné právnické 

osoby.” Dodejme, že by se jednalo o ty subjekty, jejichž informační povinnost je už 

dnes (v konkrétních sporných případech) judikatorně dovozována, přesto ale by takové 

výslovné a především obecně dopadající zakotvení bylo pozitivním posunem. 

Dále se (a to i jako reakce na všem jistě dobře známé kontroverze z nedávné 

doby) nově explicitně (v souladu se soudní rozhodovací praxí) upravuje poskytování 

informací o platu a odměně zaměstnanců povinných subjektů.  

Vítanou změnou jsou ustanovení, věnující se vztahu InfZ a SŘ. Návrh vychází 

zásadně z plné aplikace SŘ, avšak se stanovením odůvodněných výjimek a odchylek. 

Navrhuje se, že : „Při postupu podle tohoto zákona se nepoužijí ustanovení správního 

řádu o přezkumném řízení a o obnově řízení.” A conto vztahu infozákona a SŘ je 

rovněž pozitivní výslovné (a dosud jen tušené) pravidlo, že: „Nelze-li nadřízený správní 

orgán podle § 178 správního řádu určit, je jím zřizovatel povinného subjektu nebo ten, 

                                                      
155

 Dostupné zde: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 
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kdo plní úkoly zřizovatele povinného subjektu, jinak ten, kdo stojí v čele povinného 

subjektu.” 

Hojně diskutovaným narhovaným řešením je rozšíření možnosti vydat 

informační příkaz, tj. vykonatelný titul směřující k povinnému subjektu a nařizující mu 

žádanou informaci poskytnout, i na nadřízený orgán. Dosud měl takovou možnost jen 

soud. Jedná se zde tedy jednoznačně o snahu směrem k větší vynutitelnosti 

informačního práva, která je problémem InfZ již od dob jeho vzniku a bývá často 

kritizována, neboť při absenci sankcí či skutečné možnosti, jak se práva na informace 

domoci, je zákon o svobodném přístupu k informacím s trochou nadsázky spíše jakousi 

„deklarací“. 

Co se přímo povinných subjektů dotýká, je ještě zapotřebí upozornit na 

uvažovanou povinnost těchto aktivně zveřejnit seznam svých žalobou napadaných a 

soudem již rozhodnutých rozhodnutí (vcelku „revoluční“ je myšlenka, že se tato 

povinnost má týkat nejen agendy podle ZSPI, ale i agendy ostatní, tj. všeho, čím se 

povinné subjekty zabývají), Toto opatření by mělo přispět k větší kontrole zákonnosti 

rozhodování povinných subjektů. 

Dle předloženého textu novely má konečně dojít ke sloučení zákona č. 123/1998 

Sb., o informacích o životním prostředí s InfZ. Tohoto se má docílit jednak pomocí 

vložení nového § 5b s názvem Informace o životním prostředí do z. č. 106/1999 Sb. a 

jednak změnou ve věcném zaměření z. č. 123/1998 Sb., jehož název se mění na: „Zákon 

o zpřístupňování prostorových dat a o organizaci vzdělávání v oblasti ochrany životního 

prostředí.“ Napříště tak bude i pro informace o životním prostředí platit stejný právní (a 

zejména procesní) režim. Tímto se tak odstraní nežádoucí a unikátní stav do velké míry 

překrývající se, ale i problematických odlišností vykazující, právní úpravy. 

Na závěr bych podotkla, že novela se dotýká nejen povinných subjektů, ale též i 

druhé strany-žadatelů, když se zabývá určitými opatřeními proti „zneužívání” InfZ z 

jejich strany. 

Domnívám se, že předložené změny, pokud by byly v takovéto podobě 

schváleny, by vedly k jednozačnému zvýšení kvality přístupu k informacím, a odtud i 

ke zkvalitnění právní (a zejména správněprávní) kultury. 
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11.Závěr 
Subjektivnímu právu veřejnosti na informace komplementárně odpovídá 

informační povinnost tzv. povinných subjektů. Český informační zákon v současném 

znění zná celkem čtyři kategorie osob a institucí, které se jednak musí zabývat žádostmi 

o informace ze strany veřejnosti a jednak musí samy určité informace poskytovat.  

Osoba, zajímající se o dění ve svém okolí nebo ve své zemi obecně, zřejmě 

nejčastěji využije informačních služeb druhé skupiny-územních samosprávných celků a 

jejich orgánů. V takovémto případě pravděpodobně nebude odmítnuta s poukazem na 

to, že se na obec či kraj informační zákon nevztahuje, avšak jejímu informačnímu právu 

může být v praxi, contra nebo praeter legem bráněno jinak–např. požadováním 

neadekvátních úhrad za informaci nebo argumentací jednou z tzv. informačních výluk. 

Přitom ale je důležitost takovýchto žádostí značná, neboť žádost občanů (ale nejen těch) 

obracejících se na své místní městské či obecní úřady, svědčí o jejich zájmu v užším 

pohledu o svou obec, v širším pak o správu věcí veřejných jako takových.  

Nezřídka ale může dojít k situaci, kdy relevantní informace budou žádány od 

subjektu patřícího do původně nezakotvené skupiny povinných subjektů - množiny tzv. 

veřejných institucí. V tomto ohledu je pozitivní, že dnes již je tato kategorie relativně 

pevně (judikatorně a posléze i doktrinálně) definičně ukotvena a zahrnuje nemálo 

institucí, které jsou (částečně) placeny z veřejných prostředků či je spravují nebo/a 

vykonávají část působnosti v oblasti veřejné správy. Je nicméně věcí subjektivního 

posouzení každého, zda soudní extenzivní výklad tohoto pojmu považuje za krok 

správným směrem, tedy k větší transparentnosti veřejné správy, nebo naopak za cestu 

k ne-liberálnímu pojetí podnikání a obchodní činnosti. 

Ze zmíněné množiny žadatelů ještě považuji za nutné vyzdvihnout novináře–

hlídací psy demokracie a jejich aktivitu v této sféře. Z mého subjektivního pohledu tvoří 

společně s „domácími obyvateli“ nejdůležitější skupinu žadatelů. Mnohdy totiž 

žurnalisté pomáhají dalším zveřejněním jim poskytnuté, nebo možná ještě častěji 

upozorněním na jim (svévolně) neposkytnuté informace, upozornit na určité 

protizákonné jednání či problém ve veřejné správě, potažmo v celé společnosti. 
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Obecně lze uvést, že tazatelé, obracející se na subjekty, většinou „lační“ po 

informacích toho druhu, které by jednoznačně zveřejňovány být měly. Často se jedná o 

dotazy typu, kolik peněz se vydalo na určitý projekt, komu byla poskytnuta veřejná 

podpora, na základě čeho byl vybrán konkrétní soutěžitel, jaké jsou bližší podmínky 

smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku apod. Z tohoto úhlu pohledu se situace kolem 

InfZ jeví jako veskrze pozitivní, neboť se alespoň do určité míry podařilo, dle mého 

názoru, probudit v občanech zájem o věci veřejné, občané se ptají a vyžadují odpovědi, 

a tím tak uskutečňují tolik potřebnou kontrolu státní moci.  

Co už však tolik pozitivní není, je právě výše zmíněný přístup některých 

povinných subjektů, zdaleka se však nejedná jen o veřejné instituce nebo v některých 

případech o územní samosprávné celky a jejich orgány. Nevstřícně se k informačnímu 

zákonu postavila v devadesátých letech nezanedbatelná část veřejné, resp. státní správy. 

Jejich názor a pozdější postoj k zákonu je možné dokladovat následujícími vyjádřeními, 

pronesenými v debatách při legislativním procesu „stošestky“: „Zákon je zbytečný. 

Dělala jsem třicet let ve státní správě a informace jsme poskytovali vždycky.“
156

 Nebo: 

„Poskytování informací je spíše obecnou slušností než povinností danou zákonem.“
157

 

Myslím, že tyto projevy nejlépe vystihují způsob, jakým byla státní správa zvyklá 

přemýšlet v dobách před listopadem 1989. Je to právě toto ideové hledisko, hledisko, 

jež upřednostňuje diskrétnost správy věcí veřejných, tedy jakousi kabinetní státní moc, 

před principem transparentnosti, zásadou imanentní demokratickému zřízení, které do 

jisté míry komplikuje realizaci práva na informace, neboť jakékoli právním řádem (byť 

na ústavní úrovni) přiznané nebo „morálním imperativem“ poskytované oprávnění 

nabývá smyslu pouze v případě, že může být skutečně účinně využito, tedy, že jeho 

využití není závislé na příliš širokém uvážení státu či jeho libovůli. 

Další okolností, která v českých podmínkách komplikuje účinné využití práva na 

informace, je absence sankcí za porušení zákona č. 106/1999 Sb. a obecně ne příliš 

vysoká úroveň vymahatelnosti informační povinnosti. Nikoli náhodou byla tato 

skutečnost častokrát předmětem kritiky odborné veřejnosti. Poslední dobou již i vláda si 

je těchto nedostatků vědoma, identifikuje je ve svých strategických materiálech a 
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 Tehdejší senátorka Věra Vašínková (ČSSD), citováno z  

http://old.otevrete.cz/infoliga.php?id=&akce=clanek 
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 Jiří Stodůlka – lidovecký delegát, viz tamtéž 
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dokumentech a prostřednictvím předkládané novely informačního zákona se snaží o 

jejich nápravu. 

Jelikož mám za to, že cíle této práce, tj. bližší zkoumání jednotlivých skupin 

povinných subjektů, jakož i poukázání na nejčastější sporné otázky vyskytující se u 

těchto skupin v rámci aplikace práva na přístup k informacím, byly splněny, ukončuji 

tuto diplomovou práci konstatováním, že Česká republika „ušla“ od dob přijetí zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dlouhou cestu, během které jistě 

došlo k nemalému zkvalitnění veřejné (politické i nepolitické) informační (ale nejen té) 

kultury, přesto ale, má, podle mého, ještě daleký kus této cesty k možnosti skutečně 

účinně využívat právo na přístup k informacím před sebou. 
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Seznam zkratek 
BCPP-burza cenný papírů Praha 

ČKP-Česká kancelář pojistitelů 

ČMFS-Česká republikamoravský fotbalový svaz 

ČNB-Česká národní banka 

DPP-Dopravní podnik hlavního města Prahy 

FN-Fakultní nemocnice 

FNM-Fond národního majetku 

FOIA-Freedom of Information Act 

InfZ-informační zákon 

KS-krajský soud 

LP-Letiště Praha 

LZPS-listina základních práv a svobod 

MPOPP-mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

MV-ministerstvo vnitra 

MS-městský soud 

NKÚ-Nejvyšší kontrolní úřad 

NS-Nejvyšší soud 

NSS-Nejvyšší správní soud 

ObchZ-obchodní zákoník 

O.P.S.-obecně prospěšná společnost 

OS-občanské sdružení 

PF-Pozemkový fond 

ŘSD-Ředitelství silnic a dálnic 

Sp.-zn.-spisová značka 

SŘ-správní řád 

SŘS-soudní řád správní 

TZ-trestní zákoník 

ÚOOÚ-úřad na ochranu osobních údajů 

ÚS-Ústavní soud 

ÚSC-územní samosprávné celky 

VDLP-všeobecná deklarace lidských práv 
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VOP-veřejný ochránce práv 

VSZ-vrchní státní zastupitelství 

VZP-všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZSPI-zákon o svobodném přístupu k informacím 
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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.  
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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. 
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Persons subject to duty under Act. No. 106/1999 Sb., on a free 

access to information 

Abstract 

Thesis Persons subject to duty under Act. No.106/1999 Sb., on a free access to 

information, which aim is to uncover the particular groups of the obliged persons and to 

point out to the most frequent problems, that during the application of the mentioned 

legal regulation around this groups occur, consists of the eleven parts in total.  

The first part deals with the right to information in its wide connection – as a 

constitonally embodied right, that on the one hand helps to fulfil partial principle of 

transparency of the public administration, which is a subset and a component of the 

democratic state of law principle, and on the other hand is means of effective utilization 

of the another rights, especially the political ones. 

The second chapter gives the definition of the term „information“ and pursues to 

its typical attributes. This part of the text also points out the potentional non-standard 

handling with information and its legal consequences following from the various legal 

regulations. 

The third part summarizes the previous historical evolution of the emboding of 

right to information and the access to it in the worldwide and european context. 

The fourth chapter gives the Czech republic current legal adjustement overview. 

It orients to the basic special law of this area – Act No.106/1999 Sb., on a free access to 

information and The Charter of the basic rights and freedoms and their reciprocal 

relationship. In the end the legal adjustment of the sectional right to the enviromental 

information is mentioned. 

The fifth part is dedicated to the general view to the obliged persons, its division 

to the groups and the character of the informational duty, that they must fulfil. 
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The sixth chapter analyses the group of the state bodls, especially within the 

division to the legislative, executive and judicial power. The other, special bodies, 

situated out of this divisions are also stated. 

The seventh chapter occupies with the duty of the municipalities and treats the 

informing about theirs activity, both in the sphere of own force and delegated force. 

The public institutions, theirs judiciary definition, as well as the particular 

examples of the subjects, that belongs to the third groups of the obliged persons, are the 

topic of the eight chapter. 

The ninth chapter concerns the persons, to whom the decision-making about 

rights and duties of the natural and artificial persons, was confered. 

The tenth chapter brings the brief summary of the suggested changes of Act. 

No.106/1999 Sb. amendment. 

The final part recapitulates the categorization of the obliged persons and notices 

certain reals differences during the enforce of the right to the access to information, 

existing among the particular groups. In the end the global evaluation of the current 

czech legal adjustment is mentioned. 
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