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1. Úvod
Usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 byl schválen dokument Od korupce
k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen
„Strategie“). Ministerstvo vnitra bylo stanoveno jako gestor úkolu č. 6.1.2 Strategie, který
obsahuje úkol spočívající ve vypracování komparativní studie existence informačního
komisaře ve světě se zaměřením na efektivní možnosti prosazovat přístup k informacím
(dále jen „analýza“), která by obsahovala zejména:
•

•

•

zhodnocení možnosti zřízení instituce informačního komisaře v České
republice;

uvedení systémových příčin nízké vymahatelnosti práva na informace
a průtahů v jeho vyřizování;
návrh řešení účinného sankčního mechanismu.

Při projednávání způsobu plnění předchozí vládní protikorupční strategie
(Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012) požadovala Sekce pro
koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR, aby součástí analýzy bylo rovněž posouzení
slučitelnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“ nebo „informační zákon“), s Evropskou úmluvou
o přístupu k úředním dokumentům (Tromsø, 18. června 2009), když nebyla tato
problematika vyřešena jako speciální materiál k novele InfZ, jak je uvedeno ve
Zhodnocení plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let
2011 a 2012, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 20. března 2013
č. 201 (str. 48-49). Z uvedeného důvodu vláda schválila v rámci Aktualizace Strategie,
která byla přijata usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 381, doplnění citovaného
úkolu, a to o zadání, že součástí materiálu bude i analýza slučitelnosti právního řádu ČR
s Úmluvou Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům s návrhem na podpis a ratifikaci
této úmluvy či s doporučením úmluvu neratifikovat.
Obsahová stránka předkládané analýzy byla v průběhu zpracování konzultována
zejména s Úřadem vlády ČR, Sekcí pro koordinaci boje s korupcí, jakožto spolugestorem
úkolu a dále též Úřadem pro ochranu osobních údajů a s Kanceláří veřejného ochránce
práv. Širší veřejná a odborná diskuse byla zajištěna zveřejněním materiálu na webových
stránkách předkladatele k podávání připomínek. Tímto způsobem by měla být zajištěna
maximální objektivita zpracovaného materiálu.

Autoři analýzy využili jako podkladové materiály dokumenty připravované
v souvislosti s novelou informačního zákona, která byla vládě předložena v dubnu 2013,
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neboť v již v této souvislosti byla možnost zavedení institutu informačního komisaře
podrobněji diskutována. Zejména byla využita předchozí analýza účinnosti informačního
zákona z ledna roku 2012, která byla zpracována (v rámci úkolu vycházejícího z úkolu
č. 1.15 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012) jako výchozí
podklad pro přípravu zmíněné novely informačního zákona (analýza, včetně jejích
závěrů, byla vládou schválena usnesením č. 3/2012). Z analýzy byly užity především
texty Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti
zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků,
a dále texty Mgr. Ing. Oldřicha Kužílka Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu
k informacím a komparativní studie Přehled o institucích prosazujících transparentnost
a využití informací veřejného sektoru, zejména na základě zákonů o svobodě informací –
Evropa a některé další státy.
Cílem nyní předkládané analýzy je zhodnotit procesní nedostatky právní úpravy
v aplikační praxi, zejména v oblasti postupů povinných subjektů při vyřizování žádostí
o informace, jež mohou vést až k paralyzování snah žadatele realizovat právo na
informace, jako jedno ze základních politických práv zaručených Listinou základních
práv a svobod. Cílem je rovněž navrhnout optimální možnosti řešení zjištěných
nedostatků, přičemž dominantně je pozornost zaměřena na vyhodnocení účelnosti
a realizovatelnosti zavedení institutu informačního komisaře do právního řádu
v několika možných scénářích organizačního a kompetenčního nastavení tohoto
institutu. Analýza přináší i srovnání využití informačního komisaře či jeho obdob
v zahraničních právních úpravách.
Neméně významnou součástí předkládaného textu je také vyhodnocení možného
zapracování sankčních mechanismů do informačního zákona, které v dnes platném
a účinném znění informační zákon neobsahuje, a výše zmíněné zhodnocení souladu
informačního zákona a Úmluvy o přístupu k úředním dokumentům.
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2. Systémové příčiny nízké vymahatelnosti práva na informace
Tato část je zaměřena na problematiku potencionálních právních překážek
efektivního uplatňování práva na informace ze strany žadatelů, neboť praxe naznačuje,
že současná úprava poskytování informací vykazuje aplikační problémy především
v oblasti procesní. 1 Vedle úplnosti poskytnutých informací hraje stejně významnou roli
též rychlost získání informace. Je to právě rychlost přístupu k informaci (v časové ose od
podání žádosti do získání požadovaných informací nebo do jiného právně korektního
vyřízení žádosti), která v současné praxi vyvolává největší problémy.

V platném informačním zákoně totiž prakticky absentují přímé sankce pro
povinné subjekty za nevyřizování či nesprávné vyřízení žádostí o informace, které by
povinné subjekty přiměly k neprodlenému vyřízení žádosti. Za specifickou „sankci“ by
bylo možno považovat pouze zánik oprávnění povinného subjektu uplatňovat úhradu
nákladů, nebyl-li tento požadavek vznesen vůči žadateli ve lhůtě pro vyřízení žádosti
o informace 2, a možnost uplatňovat náhradu škody nebo újmy, kterou způsobil svým
nezákonným postupem nebo rozhodnutím povinný subjekt, na základě zákona
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci. Ani jeden
z těchto institutů však není způsobilý odstranit zmíněný hlavní problém, jímž je
relativně dlouhá doba nutná k vyřízení žádosti o informace.
Stejně tak absentují účinné „vynucovací“ mechanismy vedoucí k respektování
stanovisek nadřízených orgánů povinnými subjekty, především možnost přikázat přímé
poskytnutí požadované informace povinnému subjektu ze strany nadřízeného orgánu.

Tento právní stav povinným subjektům usnadňuje obstrukční postupy
v případech, v nichž se žadatelé domáhají informací, které povinný subjekt z jiného než
zákonem předvídaného důvodu není ochoten poskytnout. Celý proces vyřizování žádostí
o informace se tímto způsobem zdržuje, obvykle do doby, kdy již poskytnutí informací
povinný subjekt nevnímá pro sebe jako nevhodné či nevýhodné, resp. do doby, kdy již
praktická využitelnost získané informace ze strany žadatele bývá minimální.
1

Je třeba objektivně poznamenat, že aplikační problémy zabraňující efektivnímu vymožení práva na
informace se projevují pouze v malém množství žádostí o informace, což modelově vyplývá ze statistické
analýzy výročních zpráv ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a krajů (viz tabulky na
str. 21 a násl. tohoto textu), dle které žadatelé uplatní opravné prostředky v cca 8 % případů z celkového
počtu podaných žádostí o informace. K soudům se pak dostává cca 0,4 % případů z celkového počtu
žádostí o informace. V těchto číslech jsou ovšem zahrnuty právě nejproblematičtější případy, kdy povinné
subjekty nechtějí, a nikoli ze zákonných důvodů, požadovanou informaci poskytnout a nadřízeným
orgánům chybí procesní instituty, kterým by takový nezákonný stav napravily.
2 Na druhou stranu je ovšem rovněž nutné připomenout, že informační zákon nezná ani žádnou konkrétní
ochranu proti šikanózním a kvarulantským žádostem o poskytnutí informací (o existenci takových
žadatelů svědčí bohatá judikatura Nejvyššího správního soudu z oblasti práva na informace či
z rozhodování o osvobození od soudních poplatků).
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S tím souvisí i zdlouhavost soudních sporů, neboť za stávající situace by se
k poskytnutí informace v případě soudního přezkumu mohl dostat za několik měsíců,
spíše let. Z textu Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou
zpracoval Oldřich Kužílek pro Ministerstvo vnitra České republiky, vyplývá, že pokud
žadatel vytrvá a dostane svůj případ až k Nejvyššímu správnímu soudu, tak se
rozhodnutí o kasační stížnosti dočká v průměru za 2,8 roku od chvíle, co podal žádost
o informaci (autor vycházel z namátkového srovnání deseti kauz, které řešil Nejvyšší
správní soud). Navíc některé povinné subjekty spadající do kategorie veřejná instituce
velmi často nerespektují soudní rozhodnutí v otázce výkladu zmíněného pojmu veřejná
instituce a své podřazení pod tuto kategorii povinných subjektů a žadatel je nucen
přistoupit k výkonu rozhodnutí, a protože se jedná o nemajetkové plnění, je výkon
rozhodnutí velmi komplikovaný (povinný subjekt může být donucován k plnění
prakticky jen pokutami). Není třeba připomínat, že včasnost obdržení informace je
jedním ze základních aspektů efektivního výkonu práva na informace. Několikaleté (i jen
několika týdenní) čekání má často vliv na hodnotu informací, jež často podléhají časové
zkáze.
Při analýze systémových příčin nízké vymahatelnosti je nutné zaměřit pozornost
především na procesní instituty stanovené zákonem ke zjednání nápravy postupu
povinného subjektu, jenž byl dle mínění žadatele o informace nesprávným. Analýza se
nezaměřuje na jiné než „právní“ příčiny, neboť hodnocení sociálních příčin odporu
některých povinných subjektů (jejich představitelů) poskytovat informace nemá na
právní povahu problému žádný vliv.
2.1 Institut tzv. infostížnosti
Pomineme-li bezproblémové poskytnutí informace ze strany povinného subjektu,
bývá prvním procesním opravným prostředkem stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace (dále jen „infostížnost“), jejíž zákonnou úpravu nalezneme v § 16a
InfZ. Tento procesní institut byl do informačního zákona zapracován novelou
provedenou zákonem č. 61/2006 Sb. a jeho hlavním cílem bylo odstranit praktické
problémy, které se vyskytovaly v souvislosti s dříve v zákoně zakotvenou fikcí
odmítavého rozhodnutí. Infostížnost představuje formu opravného prostředku proti
všem postupům povinného subjektu vyjma rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 InfZ.
Zahrnuje v sobě stížnost na vyřizování žádosti (tři situace) a stížnost proti výši úhrady
a představuje jakýsi hybrid opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu a řádného
opravného prostředku. Obdobně nazvaný institut stížnosti dle § 175 správního řádu se
v případě řízení ve věcech žádostí o informace může využít toliko v návaznosti na
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rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či v průběhu odvolacího řízení (viz § 20 odst. 4 písm. a/
a b/ InfZ).

Informační zákon tedy žadatelům umožňuje domáhat se ochrany prostřednictvím
tohoto institutu v několika případech, které jsou v § 16a odst. 1 rozděleny do čtyř
kategorií. Zřejmě nejčastěji využívanou infostížností bývá infostížnost upravená v § 16a
odst. 1 písm. b) InfZ, která má žadatele ochránit před úplnou nečinností povinného
subjektu. Tedy pokud v zákonné lhůtě 15 dnů pro poskytnutí informace nevydá povinný
subjekt žádné rozhodnutí ani neposkytne požadovanou informaci. V tomto případě
žadatel musí využít tento druh infostížnosti, neboť použití žádosti o opatření proti
nečinnosti dle § 80 odst. 3 správního řádu je v takovém případě vyloučeno (ne tak
v případě, kdy povinný subjekt dle § 16 odst. 5 InfZ věc nepředá nadřízenému orgánu
nebo nadřízený orgán nerozhodne o podané infostížnosti ve lhůtě dle § 16a odst. 8 InfZ;
v takovém případě je naopak žádost dle § 80 odst. 3 využitelná). Na podání infostížnosti
má žadatel lhůtu 30 dní, jejíž počátek se liší podle skutkové situace. Informační zákon
neupravuje formu infostížnosti (říká jen, že ji lze podat ústně nebo písemně), ovšem
judikatura (poněkud v rozporu s gramatickým výkladem § 20 odst. 4 InfZ) dospěla
k názoru, že se na infostížnost bude aplikovat § 37 správního řádu, což má dopady
zejména na elektronický způsob podání, kdy žadatel, pokud nedisponuje datovou
schránkou, musí opatřit elektronické podání uznávaným elektronickým podpisem, či
podání v pětidenní lhůtě doplnit listinnou verzí. V případě infostížnosti na nečinnost je
tedy počátečním dnem běhu lhůty den následující po dni, ve kterém uběhla povinnému
subjektu lhůta pro poskytnutí informace (podle § 20 odst. 4 písm. c) InfZ se na počítání
lhůt použijí ustanovení správního řádu). Žadatel stížnost adresuje povinnému subjektu,
není tedy zatížen úvahami, kdo je nadřízeným orgánem. Povinný subjekt má možnost
využít autoremeduru v sedmidenní lhůtě od doručení infostížnosti, jinak musí věc
postoupit spolu se spisovým materiálem nadřízenému subjektu (§ 16a odst. 5 InfZ).
Nadřízený subjekt pak o infostížnosti rozhodne do 15 dnů od předložení věci povinným
subjektem. Nadřízený orgán postup povinného subjektu buď potvrdí, nebo mu přikáže
o věci rozhodnout do 15 dnů od doručení rozhodnutí o infostížnost. Poslední možností,
kterou ovšem nelze využít proti postupům orgánů územních samosprávných celků
v jejich samostatné působnosti, je, že nadřízený orgán věc usnesením převezme
a o žádosti rozhodne sám (§ 16a odst. 6 InfZ). Speciální formy vyřízení infostížnosti
týkající se úhrady nákladů jsou obsaženy v ustanovení § 16a odst. 7 InfZ.
Výše naznačený postup představuje ideální trajektorii při podávání infostížností.
Často se v praxi objevují i situace, kdy povinné subjekty tzv. vyčkávají, zda svým
nečinným přístupem žadatele neodradí. V takovém případě se tedy může žadatel dočkat
informace až poslední den pro možnou autoremeduru a lhůta pro poskytování informací
je de facto prodlužována na nejméně 23 dní. Na druhou stranu zbavit povinné subjekty

7

možnosti autoremedury by vedlo k nutnosti předat stížnost do 7 dní nadřízenému
orgánu, který má možnost rozhodnout do 15 dní a může přikázat povinnému subjektu
nové vyřízení žádosti ve lhůtě až 15 dní. To znamená, že – nezohledníme-li dobu
doručování spisu mezi povinným subjektem a nadřízeným orgánem – činila by doba do
získání informace až 53 dní (15+7+15+15).

Problematičtější jsou případy, v nichž povinný subjekt autoremeduru nevyužije
a spisový materiál ani neposkytne nadřízenému subjektu, nebo dochází k nečinnosti
přímo u nadřízeného orgánu. Žadatel v tomto případě pravděpodobně může využít
institut opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 správního řádu, kterou by adresoval
nadřízenému orgánu původnímu nadřízenému orgánu bez ohledu na to, o čí nečinnost
se jedná (což by mělo vycházet z přesvědčení, že nemůže být dáno k tíži žadatele, že
oprávněné orgány nekonají své zákonné povinnosti). Žádost o opatření proti nečinnosti
zde bude nezbytným předpokladem pro následné využití správní žaloby na ochranu
proti nečinnosti nadřízeného orgánu v řízení o stížnosti. Diskutovala se nicméně
i otázka, zda lze proti nečinnosti s vyřizováním infostížnosti vůbec brojit správní
žalobou podle § 79 a násl. soudního řádu správního, neboť ta dle dikce zákona směřuje
proti nečinnosti při vydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. Nejvyšší správní soud
v rozsudku ve věci sp. zn. 4 Ans 1/2008 připustil využití tohoto druhu správní žaloby
i pro vyřizování infostížnosti, přičemž žaloba v takovém případě směřuje přímo proti
nečinnému povinnému subjektu (za využití prostředku ochrany před nečinností jako
podmínky žaloby proti nečinnosti dle s. ř. s. je dle judikatury považováno již samotné
podání infostížnosti, a je přitom lhostejné, zda nečinný zůstal i nadále povinný subjekt
nebo jeho nadřízený orgán, žaloba bude směřovat přímo proti povinnému subjektu).

Může nastat i situace, kdy nečinný je nadřízený orgán, který již nemá nad sebou
další subjekt, typicky představitelé ústředních orgánů státní správy. V takovém případě
se nevyužije postup podle § 80 odst. 3 správního řádu, ale je umožněno přímo
postupovat správní žalobou proti nečinnosti dle § 79 soudního řádu správního. To
potvrzuje i judikatura, když např. Krajský soud v Brně v usnesení ve věci sp. zn. 62 Ca
39/2008 konstatoval, že „před podáním žaloby podle § 79 odst. 1 s. ř. s. proti nečinnosti
správního orgánu, který nemá nadřízený správní orgán, není nutné využít ochranu proti
nečinnosti podle § 80 správního řádu z roku 2004.“ Pokud by byl povinný subjekt nečinný
i po rozhodnutí nadřízeného orgánu přikazujícím rozhodnout, bude žadatel moci využít
žalobu proti nečinnosti dle § 79 a násl. soudního řádu správního (v tomto případě již
nevznikají výkladové potíže, neboť tentokrát již směřuje najisto proti rozhodnutí ve
věci).
V praxi bylo též diskusní, zda rozhodnutí nadřízeného orgánu, jímž bylo
povinnému subjektu přikázáno nové vyřízení žádosti, může být exekučním titulem, tedy
zda na jeho základě lze vést soudní či správní exekuci proti nečinnému povinnému
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subjektu. K několika případům nařízeného soudního výkonu rozhodnutí sice došlo,
nicméně Nejvyšší soud při posuzování dovolání v této věci konstatoval, že na výrok
rozhodnutí o infostížnosti (tak, jak je zákonem předpokládán) není možné vést soudní
exekuci, tedy – jinak řečeno – výrok není dostatečně konkrétní, aby mohl být soudně
vymožen (nadřízený orgán přikazuje pouze vyřízení žádosti, aniž by uložil, jakým
způsobem má být žádost vyřízena). Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. října
2011, sp. zn. 20 Cdo 3922/2009.

I v případě, že nadřízený orgán přikáže povinnému subjektu rozhodnout a tento
rozhodne, není vyloučeno, že žadatel bude muset podstupovat celý proces infostížnosti
znovu, tentokrát z jiného důvodu než je nečinnost (vyloučen bude také stížnostní důvod
směřující proti výši úhrady, neboť v tomto případě by již povinný subjekt neměl být
oprávněn úhradu požadovat).
2.2 Odvolání a soudní přezkum
Opravný prostředek odvolání je upraven v 16 InfZ a přichází v úvahu jen
v případě, že povinný subjekt vydá rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti
o informace. V případě rozhodnutí ústředního orgánu státní správy (správní řád používá
označení ústřední správní úřad) využije žadatel opravný prostředek označovaný dle
§ 152 správního řádu jako rozklad, o němž na základě návrhu rozkladové komise
rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy (typicky ministr, vedoucí Úřadu
vlády, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu apod.). Podle § 20 odst. 4 InfZ se na
odvolací řízení požijí ustanovení správního řádu (konkrétně především ustanovení § 81
až 93 správního řádu a ustanovení § 37 správního řádu upravující podání). Odvolání se
podle § 86 odst. 1 podává u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí vydal ve
lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí. I v případě odvolání není tedy žadatel
postaven před otázku, kdo je orgánem rozhodujícím o odvolání, neboť to je starostí
povinného subjektu, který má dle § 16 odst. 2 InfZ povinnost předat odvolání i se
správním spisem v patnáctidenní lhůtě od jeho doručení. Někdy se stává, že žadatel
z opatrnosti (či z obavy, že by povinný subjekt odvolání nepředal) podá odvolání přímo
u nadřízeného orgánu. Ten by měl následně bezodkladně postoupit odvolání povinnému
subjektu. Odvolací orgán má na rozhodnutí o odvolání dle § 16 odst. 3 patnáctidenní
lhůtu (v řízení o rozkladu je pak tato lhůta vázána na pracovní dny).
Problematický je v tomto případě postup, který lze označit jako administrativní
ping pong. 3 Pokud povinný subjekt nemá v úmyslu informaci poskytnout, vydá

3

Tím se rozumí vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti povinným subjektem a jejich opakované rušení
nadřízeným orgánem, aniž by se žadateli dostalo požadované informace a aniž by se mohl tomuto postupu
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rozhodnutí, jímž žádost odmítne a odůvodní to pouhým formálním odkazem či přepisem
zákonného ustanovení bez bližšího odůvodnění. Odvolacímu orgán nemá ve většině
případů jinou možnost, než rozhodnutí zrušit pro nepřezkoumatelnost, čímž opět
dochází k neúměrnému prodlužování celého procesu. Povinný subjekt si následně najde
jiný důvod, který je opět napaden odvoláním a situace se může několikrát opakovat.
V takovém případě je situace žadatele za současného znění informačního zákona téměř
bezvýchodná a možnost využití soudní ochrany prakticky nemožná. Co do důsledků
obdobnou situací je záměrné nerespektování názoru nadřízeného orgánu povinným
subjektem. Povinné subjekty v některých případech i přes vyslovený závazný právní
názor nadřízeného orgánu [podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu vysloví odvolací
orgán v odůvodnění rozhodnutí, jímž rozhodnutí prvního stupně ruší, právní názor, jímž
je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán]
vydají co do obsahu prakticky identické rozhodnutí, v němž odmítnutí žádosti
o informace opírají o právní důvod, jenž nadřízený orgán při vyřizování předcházejícího
odvolání v téže věci odmítl.
Popsaný problém tkví v rozhodovacích možnostech nadřízeného orgánu
vyplývajících z § 90 odst. 1 a 5 správního řádu. Současný stav v zásadě nepřipouští
možnost, aby nadřízený orgán rozhodující o odvolání rozhodnutí povinného subjektu
zrušil a nařídil mu informaci poskytnout. Může nastat situace, kdy odvolací orgán dle
§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší
a informaci sám poskytne. Tuto variantu si lze ovšem představit jen v případě, že mezi
povinným subjektem a odvolacím orgánem existuje organizační vztah nadřízenosti
a podřízenosti, případně kde je odvolací orgán součástí povinného subjektu a zároveň
informací sám disponuje, jelikož spadá do jeho působnosti. Ustanovení § 90 odst. 1 písm.
c) správního řádu, které umožňuje napadené rozhodnutí změnit lze aplikovat jen stěží,
alespoň ve vztahu k poskytnutí informace odvolacím orgánem, neboť informační zákon
nespojuje poskytnutí informací s existencí formálního rozhodnutí, tedy změna
negativního rozhodnutí povinného subjektu na pozitivní je tak z logiky věci vyloučena.
Do odvolacího řízení navíc může zasáhnout nečinnost buď povinného subjektu, který
spis spolu s odvoláním nepředá odvolacímu orgánu, nebo je naopak odvolací orgán
nečinný s rozhodnutím o odvolání. Zde bude žadatel nucen žádat o opatření proti
nečinnosti dle § 80 odst. 3 správního řádu u nadřízeného orgánu odvolacího orgánu,
neboť je to odvolací orgán k jehož tíži jdou průtahy v odvolacím řízení a je na něm, aby si
v případě uplatněného opatření proti jeho nečinnosti (byť fakticky je nečinný povinný
subjekt) vyžádal nepostoupené odvolání (v případě ústředních správních úřadů
a povinných subjektů, u nichž je dle § 20 odst. 5 InfZ nadřízeným orgánem ten, kdo stojí
účinně bránit podáním správní žaloby. Tím se samozřejmě neúměrně prodlužuje získání informací
žadateli.
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v čele povinného subjektu, může žadatel/odvolatel uplatnit rovnou žalobu dle § 79
a násl. soudního řádu správního).

Zákonem č. 61/2006 byla do informačního zákona zavedena, ve správním
soudnictví jinak neobvyklá, možnost soudu nařídit povinnému subjektu (který ani není
účastníkem soudního řízení) informace poskytnout v případě, kdy neshledá důvod pro
odmítnutí žádosti. Tento postup byl zakotven do § 16 odst. 4 InfZ. Tato změna byla
zřejmě (neexistuje důvodová zpráva, neboť tato myšlenka vznikla až v průběhu
legislativního procesu) vedena snahou zefektivnit soudní přezkum v oblasti poskytování
informací. Je třeba zdůraznit, že se jedná o systémovou anomálii, která do jinak
tradičního kasačního principu uplatňovaného ve správním soudnictví, zavádí prvky
apelace. Byť lze myšlenku urychlení celého procesu, i vzhledem k výše naznačeným
překážkám a průtahům, považovat jednoznačně za prospěšnou, je zřejmě na místě spíše
hledat urychlovací mechanismy v samotném správním řízení. Úlohou soudu ve správním
soudnictví by nemělo být suplování činnosti povinných subjektů, ale kontrola
zákonnosti jejich postupů. Efektivita a systémovost tohoto ustanovení je sporná a v praxi
se příliš neosvědčuje.

Z praxe je patrné, že soudy k tomuto kroku nikterak ochotně nepřistupují (zřejmě
by totiž bylo na místě, aby přezkoumaly žádost v kontextu všech zákonných výjimek;
otázkou je také, jak by měly postupovat v případě, že shledají aplikovanou výjimku jako
nedůvodnou, ale naleznou jinou apod.) a respektování takového rozhodnutí povinnými
subjekty, především veřejnými institucemi, je s obtížností vynutitelné. Z dostupné
judikatury je zřejmé, že soudy odmítly převzít úlohu nadřízeného orgánu povinného
subjektu (tedy jakési třetí instance ve správním řízení) a zaujaly restriktivní výklad
předmětného ustanovení. Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ve věci sp. zn. 9 As
48/2011 konstatoval: „Správní soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí vydaném správním
orgánem dle zákona č. 106/1999 Sb. hodnotí v mezích žalobních bodů obsah napadeného
rozhodnutí, není oprávněn při své přezkumné činnosti aktivně upozorňovat na případné
další důvody svědčící pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, v žádném případě
nemůže zasahovat do činnosti správního orgánu nahrazováním důvodů rozhodnutí
o odmítnutí žádosti. To by znamenalo nahrazování činnosti dožadovaného subjektu.“
K přezkoumávání a existenci dalších výjimek z poskytování informací, které neaplikoval
povinný subjekt a k následnému možnému postupu se vyjádřil Nejvyšší správní soud
v rozsudku ve věci sp. zn. 1 As 28/2010, když uvedl: „Pokud však soud postupuje dle § 16
odst. 4 věty druhé zákona o svobodném přístupu k informacím, musí zvážit, zda prima facie
není dán některý z dalších důvodů pro odmítnutí žádosti. Pokud by tomu tak bylo, nemohl
by zrušit obě správní rozhodnutí a nařídit povinné osobě poskytnout informaci žadateli
(tj. postupovat dle § 16 odst. 4 věty druhé zákona o svobodném přístupu k informacím),
nýbrž by mohl toliko rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1, event.
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odst. 3 s. ř. s.), v němž by povinná osoba zpravidla žádost opětovně odmítla, tentokrát však
ze správného důvodu.“ Jak naznačeno výše, velmi častá bývá praxe, kdy povinný subjekt
nedostatečně odůvodní své rozhodnutí o odmítnutí žádosti a nadřízený orgán se s takto
strohým odůvodněním ztotožní. Správní soud by v takovém případě těžko mohl
aplikovat § 16 odst. 4 InfZ, neboť z nepřezkoumatelného rozhodnutí nemůže dovodit,
jakými úvahami se povinný subjekt při aplikaci konkrétního ustanovení informačního
zákona řídil, a tedy nemůže posoudit zákonnost postupu povinného subjektu, resp.
odvolacího orgánu. Správní soud tak nemá jinou možnost, než takové rozhodnutí zrušit,
což žadateli nikterak nepomůže. K této problematice se vyjádřil Nejvyšší správní soud
v rozsudku ve věci sp. zn. 1 As 8/2010 kde bylo judikováno, že „zavedení apelačních
prvků do soudního řízení správního zákonem č. 61/2006 Sb. nezměnilo tu nejzákladnější
charakteristiku tohoto řízení, kterou je retrospektivní přezkum správních rozhodnutí.
Základním předmětem soudního řízení správního je i v tomto případě správní rozhodnutí,
nikoliv žádost o poskytnutí informací. Podstatou soudního řízení pak je mimo jiné
přezkoumání důvodů správního rozhodnutí. To ostatně výslovně potvrzuje i dikce § 16
odst. 4 věty první zákona o svobodném přístupu k informacím, dle níž soud přezkoumá, zda
jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Soud tedy musí nepochybně nejprve přezkoumat
důvody, na nichž je založeno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve spojení s rozhodnutím
o odvolání. Pouze v situaci, kdy je správní rozhodnutí přezkoumatelné, si může soud učinit
vlastní úsudek o jeho zákonnosti a v návaznosti na to posoudit splnění podmínek pro
postup dle § 16 odst. 4 věty druhé zákona o svobodném přístupu k informacím.“ Přesto
určitou možnost prolomení tohoto postupu připustil v případě obstrukčních postupů
povinného subjektu, který by se cíleně takto koncipovanými, a tedy
nepřezkoumatelnými rozhodnutími, vyhýbal aplikaci § 16 odst. 4 InfZ ze strany
správních soudů. V posledně citovaném rozhodnutí totiž uvedl Nejvyšší správní soud
následující: „Taková situace (tedy možnost i při nepřezkoumatelném rozhodnutí
aplikovat § 16 odst. 4 InfZ) nastane obvykle například tehdy, pokud správní orgán
opakovaně v téže věci vydá nepřezkoumatelné rozhodnutí. Jinými příklady mohou být
situace, kdy správní orgán bude svévolně vydávat nepřezkoumatelná rozhodnutí buď vůči
témuž účastníkovi v různých věcech, anebo vůči různým účastníkům ve vztahu k obdobné
žádosti, aniž by v takovýchto věcech byly posuzovány složité právní otázky, respektive aniž
by takovéto složité právní otázky již byly interpretovány správní judikaturou. Takováto
svévole správních orgánů by představovala hrubé porušení ústavně zaručeného práva na
informace (čl. 17 Listiny základních práv a svobod).“ Nutno podotknout, že nastavené
podmínky budou pro žadatele obtížně prokazatelné a vyžadující značnou míru znalosti
procesních postupů takto jednajícího povinného subjektu.
2.3 Zefektivnění procesních postupů dle navrhované novely informačního zákona

12

V měsíci dubnu 2013 byl vládě ČR předložen návrh novely informačního zákona
z dílny Ministerstva vnitra, jehož hlavním cílem je zejména urychlit a zjednodušit přístup
k informacím a napomoci dalšímu využívání získaných informací, tedy legislativně
reagovat na výše naznačené problémy vymahatelnosti práva na informace. Dle
důvodové zprávy navrhované novely informačního zákona by legislativní opatření měla
„především zjednodušit a zefektivnit svobodný přístup k informacím v České republice. (...)
Veškeré provedené změny akcentují v souladu s vládním zadáním zjednodušení a
zefektivnění aplikační praxe, a to jak pro žadatele, tak i pro povinné subjekty. U všech
dotčených ustanovení se tedy podařilo najít takové legislativní řešení, které znemožní, aby
se provedené změny staly nástrojem šikany v rukou žadatelů či naopak prostředkem
obstrukcí na straně povinných subjektů.“ Návrh byl po projednání v Legislativní radě
vlády na základě jejího doporučení upraven a v pozměněné podobě znovu předložen
koncem června 2013. Legislativní rada vlády návrh projednala dne 8. srpna 2013 a
materiál v dané podobě vládě nedoporučila ke schválení. S ohledem na následnou
politickou situaci spojenou s demisí vlády Dr. Petra Nečase byly práce na úpravě návrhu
novely pozastaveny. Usnesením vlády České republiky č. 851/2013 vláda rozhodla o
prodloužení termínu k předložení návrhu novely informačního zákona do 30. června
2014. Ministerstvo vnitra tedy současně s tvorbou této Analýzy započalo s úpravami
návrhu novely informačního zákona, nicméně základní principy obsažené v původní
verzi návrhu novely informačního zákona navrhuje Ministerstvo vnitra zachovat.
2.3.1 Informační příkaz
V oblasti zefektivnění vymahatelnosti práva na informace předkladatel navrhl
zavést do informačního zákona institut tzv. informačního příkazu. Zakotvení tohoto
institutu umožňuje zrychlit a zefektivnit přístup k informacím a zároveň neznamená
zatížení nadřízeného orgánu, neboť informační příkaz je konstruován jako součást
odvolacího (stížnostního) řízení, a nikoliv jako specifický institut stojící mimo tento
procesní rámec. Dle předkladatele návrhu novely informačního zákona je tento institut
efektivním řešením tzv. administrativního ping pongu mezi povinným subjektem
a nadřízeným orgánem a představuje obdobu institutu, který je již obsažen v ustanovení
§ 16 odst. 4 InfZ pro účely soudního přezkumu. Institut informačního příkazu je
navrhován jak pro odvolací řízení podle § 16 InfZ, tak pro řízení o stížnostech dle § 16a
InfZ. Textace navrhovaných změn je obdobná a směřuje k tomu, aby nadřízený orgán
v řízení o stížnostech a odvolání mohl či musel nařídit povinnému subjektu, pokud
poskytnutí informace nebrání žádný zákonný důvod, aby informaci poskytnul
v zákonem stanovené lhůtě. Variantní řešení zohledňuje existenci specifického postavení
územní samosprávy a její samostatné působnosti, pro kterou je informační příkaz
vyloučen. Předkladatel návrhu novely informačního zákona považuje zavedení
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informačního příkazu do řízení o stížnostech a do řízení o odvolání za nezbytné opatření
pro naplnění cílů vyjádřených ve Strategii.
Ve zvláštní části důvodové zprávy se k zavedení tohoto institutu do odvolacího
řízení konkrétně uvádí: „Informačním příkazem je takové opatření nadřízeného orgánu
povinného subjektu, při němž je povinnému subjektu přímo uloženo poskytnutí informace
(jsou-li pro takový postup splněny zákonné důvody, tj. nejedná-li se o informaci, kterou by
nebylo možno vydat). Zakotvení předestřeného institutu je reakcí na frekventovaný
problém aplikační praxe, kdy povinný subjekt mnohdy opakovaně nerespektuje právní
názor nadřízeného orgánu a v situaci, kdy nezákonně odmítá vyhovět žadateli, neexistuje
žádný nástroj, s jehož pomocí by se žadatel proti takovému obstrukčnímu postupu mohl
bránit. V odůvodněných případech, kdy nebrání poskytnutí informace žádný zákonný
důvod, je nadřízený orgán povinen vydat informační příkaz, v němž povinnému subjektu
přikáže, aby požadované informace poskytl. Závaznost a vynutitelnost informačního
příkazu je dána tím, že se bude jednat o exekuční titul, tudíž se jeho naplnění bude možné
domáhat prostřednictvím jeho výkonu.

Ustanovení bude speciálním „doplněním“ možností rozhodnutí nadřízeného
odvolacího orgánu o odvolání ve smyslu § 90 správního řádu. Jestliže nadřízený orgán
nebude moci na podkladě předloženého správního spisu (nezaložení odmítaných informací
do správního spisu) nebo na podkladě nedostatečného odůvodnění posoudit, zda informaci
opravdu lze poskytnout, bude na místě postupovat nikoli podle § 16 odst. 4, ale na základě
§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, tedy zrušit napadené rozhodnutí a věc vrátit
povinnému subjektu k dalšímu řízení. V odůvodnění rozhodnutí o odvolání bude nicméně
nutné řádně zdůvodnit, proč odvolací orgán nemohl postupovat podle § 16 odst. 4
a přikázat poskytnutí informace.
Jednotlivé možnosti rozhodnutí odvolacího orgánu bude rovněž možné kombinovat
(např. rozhodnutí zčásti zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení, v části odvolání zamítnout
a napadené rozhodnutí potvrdit a v části rozhodnutí zrušit a přikázat přímé poskytnutí
informace). V rozhodnutí bude rovněž možné přikázat částečné poskytnutí informace,
např. přikázat poskytnutí požadované kopie smlouvy s vyloučením konkrétních částí, které
je nutné chránit obchodním tajemstvím (v této části by pak dalším výrokem rozhodnutí
bylo nutné odvolání částečně zamítnout).
2.3.2 Rozšíření možnosti soudů nařizovat poskytnutí informace
Podobně, jako v případě § 16 odst. 4 InfZ (ten je návrhem upřesněn a nově řazen
jako § 16 odst. 5 InfZ), který umožňuje soudu přikázat poskytnutí informace
v souvislosti se zrušením rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, bylo při přípravě
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novely zvažováno, zda má být tato možnost poskytnuta správním soudům i v případě
žaloby proti nečinnosti povinného subjektu nebo při soudním přezkumu rozhodnutí
nadřízeného orgánu o stížnosti podle § 16a odst. 6 (nikoli v případě rozhodnutí
o stížnosti na výši úhrady, které dle judikatury správních soudů není přezkoumatelné ve
správním soudnictví; srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 15. září 2010, č. j. Konf
115/2009-34 a usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 2010, č. j. 2 As
34/2008-90). Na základě diskuse v legislativní radě vlády však tato úprava nakonec
nebyla navržena.
2.3.3 Aplikace správního řádu na postupy dle informačního zákona
V praxi vyvolává aplikační potíže i ustanovení § 20 odst. 4 InfZ upravující
subsidiární aplikaci ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na postupy při vyřizování žádostí o informace. Navrhovaná novela
informačního zákona modifikuje dané ustanovení v tom smyslu, že správní řád bude
aplikovatelný na rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace i na usnesení o odložení
žádosti. Správní řád se neužije na celé „řízení o žádosti“ v prvním stupni, ale pouze na
vydání rozhodnutí o jejím odmítnutí nebo odložení. Užijí se proto ustanovení
o náležitostech rozhodnutí, o jeho oznamování a doručování a ustanovení o právní moci
a vykonatelnosti, případně ustanovení o nicotnosti. Plná aplikace správního řádu se
bude týkat (celého) řízení o odvolání nebo o rozkladu a nově též řízení o stížnosti, na
které se použije ustanovení o řízení v prvním stupni. Na jakýkoli postup podle zákona
o svobodném přístupu k informacím se pak užijí ustanovení o základních zásadách
činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178
správního řádu. Nově bude obecně aplikovatelné ustanovení o počítání lhůt (až dosud se
užití správního řádu na počítání lhůt poměrně sporně dovozovalo analogickou aplikací)
a přípustné bude rovněž ustanovení o přezkumném řízení vůči rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, usnesení o odložení žádosti a rozhodnutí v odvolacím řízení (nikoli tedy vůči
rozhodnutí o stížnosti). Zákon výslovně uvádí, že v ostatním se správní řád nepoužije,
což vylučuje i jeho analogickou aplikaci. Je třeba v této souvislosti uvést, že proti
pravidlu, dle něhož se správní řád vztahuje na určitý postup ne od jeho počátku, nýbrž
od okamžiku, který je v počátku nejistý, se objevují též námitky, neboť může být
z aplikačního hlediska problematický. Argumentuje se tím, že poskytování informací dle
informačního zákona je bezesporu výkone veřejné správy ve smyslu § 1 odst. 1
správního řádu.
Pozn.:
V době zpracování tohoto textu nebylo zřejmé, v jakém znění a zda vůbec projde novela
informačního zákona legislativním procesem. Proto text vychází ze znění navrhovaných
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institutů, které bude předloženo na jednání vlády ČR. Výše zmíněná legislativní řešení
mají napomoci efektivnějšímu uplatňování práva na informace ze strany žadatelů
a jednoznačně určit postupy zejména nadřízených orgánů při vyřizování podaných
opravných prostředků odkazem na ustanovení správního řádu. Vzhledem k výše
uvedenému není v současné době prostor pro reálné zhodnocení těchto změn
v aplikační praxi povinných subjektů. Nicméně se dá očekávat, že předmětné změny
budou mít na proces poskytování informací pozitivní dopady a zefektivní vymahatelnost
práva na informace.
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3. Informační komisař
Informační komisař je institut, o jehož zakotvení do českého právního řádu se
uvažuje již řadu let a to i z toho důvodu, že obdobná instituce funguje i v řadě států
Evropské unie (v zemích EU je ve 14 komisař zřízen, ve 13 nikoli, přitom v některých je
tato funkce spojená s „obecným“ ombudsmanem). Představuje soubor nových činností
při uplatňování práva na informace, jejichž základním smyslem je sjednocovat
a metodicky působit na povinné subjekty při uplatňování informačního zákona.
V současné době neexistuje v České republice instituce, která by byla výslovně
odpovědná za oblast transparentnosti veřejné správy, a to ani v užším pojetí
souvisejícím s poskytováním informací. Tato odpovědnost je dnes roztříštěna mezi velké
množství subjektů, což způsobuje, že chybí určité „vůdčí centrum“. Tato skutečnost bývá
podrobována kritice, neboť právo na informace, jako jedno ze základních politických
práv, se často dostává do konfliktu s mocí výkonnou. Právě řešení tohoto střetu je
vnímáno jako jeden z hlavních argumentů pro vznik nezávislé instituce.

Úřad informačního komisaře lze v jeho základní podobě nejstručněji
charakterizovat jako speciálního ombudsmana pro poskytování informací. Tím jsou
vyjádřeny oba jeho základní znaky – pohybuje se v oblasti poskytování informací, kde
jako „metodicko-kontrolní“ orgán působí na podporu a ochranu žadatelů o informace.
Tuto svou úlohu přitom může vykonávat buď tím, že ex post hodnotí správnost postupů
subjektů povinných poskytovat informace a přijímá doporučení nebo opatření k
nápravě, nebo preventivně tím, že vstupuje do probíhajícího procesu vyřizování
konkrétní žádosti o poskytnutí informace, tedy do vztahu mezi žadatelem a povinným
subjektem (případně též jeho nadřízeným orgánem), formou doporučení či závazných
opatření. Je tedy zřejmé, že takto koncipované základní pojetí informačního komisaře
organizačně nezapadá do současného stavu postupů veřejné správy v oblasti práva na
informace.

Obecná kontrola aktivit povinných subjektů v oblasti práva na informace je
součástí „kontroly“ v rámci hierarchických vztahů (v případě státních orgánů či
některých veřejných institucí), resp. předmětem hodnocení při dozoru a kontrole ze
strany krajských úřadů, Ministerstva vnitra a resortních ministerstev (v případě
poskytování informací obcemi a kraji). Následné hodnocení konkrétních postupů
povinných subjektů při poskytování informací je v České republice úlohou soudní moci
(soudů ve správním soudnictví), neboť právo na informace jakožto jedno z práv
garantovaných a chráněných ústavním pořádkem podléhá soudní ochraně ve smyslu
čl. 4 Ústavy České republiky. „Kontrola“ prováděná komisařem by se tedy do značné míry
překrývala s rozhodovací činností správních soudů, resp. jiných orgánů veřejné moci.
Problematická by ovšem byla míra závaznosti takové kontroly, resp. učiněných závěrů,
neboť by jen obtížně bylo možné připustit, že by v téže věci mohl autoritativně učinit
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závěr soud a současně – nezávisle – též informační komisař. Vstup informačního
komisaře přímo do procesu vyřizování žádosti o informace by pak mohl působit
kontraproduktivně paradoxně spíše k tíži žadatele, neboť by nutně vyžadoval
prodloužení lhůty pro poskytnutí informace o dobu související s participací komisaře na
vyřizování podané žádosti. Pokud by opatření komisaře nebyla závazná, smysluplnost
takového vstupu by byla taktéž zcela mizivá; pokud by závazná byla, nabízí se logická
otázka, zda by nedocházelo k obsahovému překryvu s působností nadřízených orgánů
povinných subjektů, které jsou povolány k instančnímu prověřování postupů povinných
subjektů při vyřizování konkrétních žádostí o informace (buď rozhodováním o odvolání
proti odmítnutí žádosti o informace, tj. proti neposkytnutí informace, nebo
rozhodováním o stížnosti na úplnou či částečnou nečinnost povinného subjektu).

Je třeba přiznat, že existence jediného „poradního“ orgánu v současnosti do jisté
míry chybí, na druhou stranu ji nahrazuje metodická činnost ministerstev a ostatních
ústředních správních úřadů, kterou jim uložila vláda (vládním usnesením bylo všem
ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů přikázáno, aby na úseku
své působnosti poskytovali metodickou pomoc obcím a krajům ve vztahu k poskytování
příslušných odvětvových informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím). 4
Zmínit lze především metodickou aktivitu Ministerstva vnitra jakožto věcného gestora
informačního zákona. 5 Určité metodické úkoly dokonce předpokládá i prováděcí
nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy
s obcemi při zajišťování povinností podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Přitom nelze opomenout ani úlohu správních soudů, zejména pak Nejvyššího správního
soudu, jenž svou rozsáhlou rozhodovací aktivitou v oblasti práva na informace působí
daleko efektivněji a účinněji, než by mohla působit jakákoli nezávazná doporučení
informačního komisaře.

4 Dle usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008, č. 4, bodu II. 2 písm. b) vláda uložila všem ministrům
a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů poskytovat přiměřeným způsobem metodickou pomoc
krajům a obcím při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, při poskytování informací, které se vztahují k věcné působnosti jimi řízených ministerstev
a ústředních správních úřadů.
5 Např. stanovisko č. 1/2012 odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k výkladu
a aplikaci § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, které je dostupné na
http://www.mvcr.cz/odk, nebo metodické pomůcky ke stanovení sazebníku úhrad za poskytování
informací či k poskytování informací ze správních spisů, které jsou dostupné tamtéž. Na zmíněné webové
stránce je dostupná rovněž celá řada dalších metodických a výkladových materiálů k zákonu o svobodném
přístupu k informacím.
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3.1 Informační komisař jako metodický orgán nebo jako „prosazovací instituce“
Jak bylo naznačeno výše, jako základní problém práva na informace není
označována chybná aplikace právní úpravy, neboť s chybnou aplikací se můžeme setkat
v každém právním odvětví a je otázkou především moci soudní, aby jednotlivá aplikační
vybočení usměrňovala. Nejsou to ani aplikační excesy ze strany povinných subjektů, ať
již záměrné nebo ty, které plynou z neznalosti, ale je to především délka realizace práva
na informace, tedy doba, která může reálně uplynout mezi podáním žádosti o informaci
a jejím získáním od povinného subjektu (a zdaleka přitom nejde jen o případy
porušování zákonných lhůt ze strany povinných subjektů). Ta se přitom v praxi
projevuje na dvou úrovních: na úrovni, kterou bychom mohli pro zjednodušení
charakterizovat jako úroveň správní, tedy při vyřizování žádostí o informace povinnými
subjekty a následně při přezkumu jejich postupů nadřízenými orgány, a na úrovni,
kterou lze označit jako úroveň soudní a která spočívá – jak jinak – v soudním přezkumu
postupu povinných subjektů. Stanovit pravomoci úřadu informačního komisaře v rovině
metodicko-kontrolní by nemohlo proces poskytování informací zrychlit a k zefektivnění
těchto postupů by tak nedošlo. Takový závěr vyplynul i z materiálu Shrnutí legislativních
změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu
k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků, který vypracovalo Ministerstvo
vnitra v souvislosti s chystanou novelou informačního zákona a který byl schválen
vládou, a lze na něj proto plně odkázat.

Aby informační komisař naplnil sledovaný účel, tedy zefektivnění přístupu
k informacím ve veřejné správě, je třeba, aby byl konstruován do značné míry revolučně,
tedy jako orgán, který krom metodicko-kontrolních pravomocí bude nadán i pravomocí
rozhodovací. Jeho postavení by tedy naplňovalo znaky centrální odvolací instituce
v oblasti poskytování informací dle informačního zákona. Toto širší pojetí informačního
komisaře je atypické a znamenalo by značný zásah, a to jak systémový, tak
institucionální, do procesu poskytování informací. Pokud by se ovšem o vzniku úřadu
informačního komisaře skutečně uvažovalo, je toto pojetí jediné možné s ohledem na
naplnění cílů Strategie. Komisař poskytující pouze „metodické návody“ bez možnosti
přímého zásahu by zřejmě neměl v případě povinných subjektů, které bez zákonného
důvodu odmítají informaci zpřístupnit, valný úspěch v rovině dobrovolného
respektování poskytovaných návodů a doporučení.
Hlavní výhoda pojetí informačního komisaře jako „prosazovací instituce“ je
zřejmá a tkví ve sjednocování rozhodovací praxe povinných subjektů, resp. jejich
nadřízených orgánů, která je dnes velmi různorodá, což je dáno dílem jejich rozdílnou
odbornou úrovní a dílem ne vždy jednoznačně formulovanými ustanoveními
informačního zákona. Nevýhodou tohoto pojetí by snad mohl být jen určitý nedostatek
věcné specializace. Poskytování informací je totiž součástí výkonu té působnosti, jíž se
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informace týkají (např. poskytování informací stavebními úřady je integrální součástí
výkonu agendy na úseku stavebního řádu), takže k žádoucí „výbavě“ nadřízeného
orgánu povinného subjektu patří především odborná znalost v tom odvětví, jehož se
informace týkají, která je podmínkou správného věcného hodnocení, zda určitou
informaci je možné s ohledem na normy daného oboru veřejné správy vydat či nikoli. Je
potřeba si uvědomit, že ustanovení § 2 odst. 1 a 2 InfZ dnes definuje velice různorodé
skupiny povinných subjektů. Náleží mezi ně veškeré státní orgány (všech stupňů),
včetně soudů, státních zastupitelství i bezpečnostních sborů, dále všechny územní
samosprávné celky, tj. obce i kraje (včetně městských částí a městských obvodů
statutárních měst a hlavního města Prahy), tedy více než 6200 samosprávných subjektů,
a početně blíže neurčitelná množina tzv. veřejných institucí, mezi které judikatura řadí
i takové subjekty, jakými jsou akciové společnosti Dopravní podnik hlavního města
Prahy nebo ČEZ 6. Ministerstvo vnitra odhaduje střízlivě celkový počet povinných
subjektů na 10 000, realita ovšem bude patrně vyšší, neboť se dá očekávat, že na každou
obec v průměru připadá minimálně jedna jí zřízená či vlastněná veřejná instituce. Tento
letmý výčet naznačuje, že odborný dosah úřadu informačního komisaře bude značně
rozsáhlý, což s sebou může, zejména v počátku přinášet určité potlačení odborné
stránky rozhodování.
Jako zcela nesystémové a v praxi jen obtížně funkční je přitom nutné odmítnout
zřízení instituce informačního komisaře, jenž by měl přímou rozhodovací pravomoc
paralelně s nadřízenými orgány. Tím by docházelo k nesmyslnému zdvojenému
posuzování téže věci různými orgány s nepochybně ne vždy identickými závěry.
3.2 Institucionální a rozpočtové nároky fungování informačního komisaře
Ministerstvo vnitra přistoupilo v rámci prací na tomto textu ke statistickému
sběru dat z výročních zpráv povinných subjektů vydávaných dle ustanovení § 18 InfZ.
Předmětem průzkumu byly výroční zprávy ministerstev, jiných ústředních orgánů státní
správy a krajů. Kompletní data jsou získána za rok 2012, výroční zprávy za rok 2011
nebylo možno dohledat u tří ministerstev a dvou jiných ústředních orgánů státní správy.
Ze srovnání však vyplývá, že trend využívání práva na informace je meziročně stoupající,
tudíž lze pracovat plně s daty za rok 2012 jako základem, který se bude velmi
pravděpodobně zvětšovat, byť nikterak razantně (nárůst v počtu žádostí o informace

Judikatura správních soudů je již poměrně konstantní ve výkladu pojmu veřejná instituce dle ustanovení
§ 2 odst. 1 in fine InfZ. Jedno z nejnovějších rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. března
2013, č. j. 4 As 82/2012-90, potvrdilo charakter povinného subjektu obchodní společnosti JIŽNÍ
CENTRUM BRNO, a.s., u které je jediným vlastníkem Město Brno. Obecně tedy do vějíře povinných
subjektů spadají i právnické osoby soukromého práva, kde je zakladatelem, jediným společníkem, nebo
alespoň majoritním společníkem stát, či územní samosprávný celek.
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u krajů, kde jsou data kompletní i za rok 2011, je meziročně o 61 žádostí). Účelem sběru
těchto dat byla snaha co nejlépe odhadnout možnou vytíženost informačního komisaře
zejména ve variantě prosazovací instituce, a to i s ohledem na stanovení finančních
nákladů zřízení a chodu takového úřadu (viz níže).
2012

Povinný subjekt
Ministerstvo financí
Ministerstvo zahraničních věcí
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
Ministerstvo životního prostředí
Celkem
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský 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
Český telekomunikační úřad
Celkem

2012

Povinný subjekt
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj

počet
podaných
žádostí
470
178
135
92
120
168
557
493
100
119
530
126
194
86
3368
10
13
143
4
39
85
10
2
94
151
40
1878

počet
rozhodnutí o
odmítnutí
10
2
8
10
24
24
7
29
15
2
25
21
36
4
217
0
0
0
0
11
0
0
1
15
34
3
64

počet podaných počet rozhodnutí počet
žádostí
o odmítnutí
podaných
odvolání
56
10
0
35
6
1
35
2
0
89
18
4

počet
podaných
rozkladů
15
1
2
13
9
5
4
10
3
2
9
6
4
2
85
0
0
0
0
11
0
0
0
5
13
0
29

počet
stížností
0
6
1
4

počet
stížností
23
2
7
3
7
16
17
48
1
6
20
5
30
7
192
0
0
0
0
2
1
0
0
0
6
0
9

počet
soudních
řízení
7
0
0
4
0
0
0
6
3
0
0
0
4
1
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

počet
soudních
řízení
0
0
0
0
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Liberecký kraj
Praha
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj
Celkem

54
438
51
68
63
128
96
211
126
74
1524

0
24
4
6
8
22
7
75
23
14
219

0
45
1
1
1
1
0
11
12
11
88

1
88
2
1
1
0
4
4
26
3
141

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Pro srovnání předkladatel přikládá též údaje za rok 2011, které jsou ovšem, jak
uvedeno výše, neúplné.
2011

Povinný subjekt
Ministerstvo financí
Ministerstvo zahraničních věcí
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
Ministerstvo životního prostředí
Celkem z dostupných
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský 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

počet
podaných
žádostí
303
117
82
42
178
531
220
97
87
365
59
2081
5
9
130
0
12
14
129

počet
rozhodnutí o
odmítnutí
30
1
25

počet
podaných
rozkladů
27
0
13

počet
stížností
13
2
24

počet
soudních
řízení
4
2
0

5
14
3
19

4
6
0
7

9
18
5
29

0
1
1
3

7

2

10

0

18
91
2
215
0
0
1
0
-

7
19
2
87
0
0
2
0

1

0

0

0

0

0

0

0

2
112
0
0
0
0
uváděno souhrnně 3

0
10
0
21
0
0
0
0
0
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Úřad vlády České republiky
Český telekomunikační úřad
Celkem z dostupných

2011

Povinný subjekt
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Praha
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj
Celkem

124
163
586

počet podaných
žádostí
71
52
58
80
45
456
40
64
37
86
80
225
97
72
1463

24
2
28

počet rozhodnutí
o odmítnutí
6
16
0
6
1
36
6
4
6
16
4
63
11
8
183

10
1
15

počet
podaných
odvolání
2
5
0
1
1
44
1
2
2
3
1
5
11
1
79

2
0
2

počet
stížností
3
1
2
2
2
37
0
0
0
2
2
1
3
1
56

0
0
0

počet
soudních
řízení
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
4

Z výročních zpráv vrcholných orgánů státní správy a územní samosprávy
vyplývá, že v roce 2012 bylo podáno celkem 6 770 žádostí o informace dle informačního
zákona. Z tohoto počtu se k nadřízenému orgánu (potencionálně, pomineme-li možnost
autoremedury) dostalo prostřednictvím stížnosti či odvolání 549 žádostí, tedy
v procentuálním vyjádření 8,1 % případů. Soudy se v daném roce zabývaly 27 kauzami
souvisejícími s poskytováním informací předmětnými povinnými subjekty (zde jde
zřejmě převážně o řešení sporů z žádostí podaných dříve než v roce 2012), což činí
0,39 % z ročního nápadu žádostí o informace. Z uvedených výpočtů zpracovatel
vycházel i při odhadu nákladovosti případného zavedení informačního komisaře,
zejména v podobě prosazovací instituce (viz níže).

Ministerstvo vnitra zpracovalo poměrně podrobně možnosti institucionálního
zakotvení úřadu informačního komisaře spolu s odhadem rozpočtového krytí již v rámci
materiálu Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti
zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků.
Tento dokument byl zpracován v prosinci 2011 (v lednu 2012 byl schválen vládou) a je
plně využitelný i v současnosti, neboť ekonomická realita se oproti konci roku 2011
výrazně nezměnila.
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Je možné uvažovat o dvou modelech institucionálního zařazení agendy
informačního komisaře do současného systému organizace veřejné správy v České
republice, přičemž u obou modelů můžeme rozlišovat mezi dvěma variantami. Základní
dvě linie jsou takové, že by mohl být vytvořen zcela nový úřad nebo by se agenda přidala
nějakému již existujícímu orgánu – z hlediska věcné blízkosti se uvažovalo o Úřadu pro
ochranu osobních údajů, veřejném ochránci práv a Ministerstvu vnitra. Jednotlivými
variantami informačního komisaře je pak varianta metodicko-kontrolního orgánu či
varianta prosazovací instituce.
3.2.1 Komisař jako metodicko-kontrolní orgán
Jak bylo naznačeno výše, toto pojetí informačního komisaře není doporučováno,
protože by v současném procesu poskytování informací dle informačního zákona
znamenalo neorganický zásah, neboť by vedle povinných subjektů a orgánů jim
nadřízených v rámci procesního postupu vystupovala nová instituce bez procesní
odpovědnosti za vyřizování žádostí o informace. Nezbytnou podmínkou zavedení
informačního komisaře je významné přepracování informačního zákona, zejména jeho
procesní části. Takto zásadní změna by měla vliv i na judikaturu v daném odvětví, která
se za bezmála patnáct let účinnosti informačního zákona relativně ustaluje.

Kontrolní úkoly (v tom nejširším slova smyslu) ve vztahu k poskytování
informací podle informačního zákona plní nejen nadřízené orgány povinných subjektů
při rozhodování o konkrétních stížnostech a odvoláních, ale také soudy při soudním
přezkumu postupů povinných subjektů. Kontrola je rovněž samozřejmou součástí řízení
podřízených státních orgánů, a ve vztahu k obcím a krajům, což je významná množina
povinných subjektů, je i součástí dozoru a kontroly vykonávané krajskými úřady a věcně
příslušnými ministerstvy pro oblast přenesené působnosti a Ministerstvem vnitra pro
oblast působnosti samostatné. Ve vztahu k poskytování informací státními orgány
a orgány územních samosprávných celků v oblasti přenesené působnosti se přitom již
dnes může uplatnit i veřejný ochránce práv, který může prověřovat a v praxi též
příležitostně prověřuje postupy podle zákona o svobodném přístupu k informacím při
vyřizování konkrétních podaných žádostí o informace. Je tedy otázkou, zda by takto
koncipovaný úřad měl svůj smysl a vedl k naplnění účelu sledovaného Strategií.
a) samostatný úřad

Úřad by měl postavení ústředního správního úřadu podle § 2 zákona č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. České republiky Je
zřejmé, že taková varianta by znamenala z logiky věci nejvyšší zatížení státního
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rozpočtu, což je v době snah o co největší možné dosahování úspor ve veřejné správě
samo o sobě limitujícím faktorem dané varianty řešení.

Zřízení úřadu by přineslo jak náklady personální (platy zaměstnanců úřadu), tak
náklady administrativně-technické povahy v podobě technického vybavení úřadu,
odkup, pronájem či zařízení sídla úřadu apod.
-

personální náklady: Tyto náklady byly odhadnuty na částku 14 273 951 Kč. Úřad
by byl řízen osobou informačního komisaře, zřizovala by se též pozice zástupce
a cca 20 pracovníků, z nichž 15 by bylo odborných a 5 pracovníků by tvořilo
obslužný (technický personál). Při odhadu počtu pracovníků se jako vzor bral
model současného fungování Úřadu pro ochranu osobních údajů a odhad
metodicko-kontrolního nápadu odvozeného od zatížení Ministerstva vnitra touto
činností. Ministerstvo vnitra, které v současnosti vykonává úkoly metodického
orgánu pro oblast InfZ, vyřizuje ročně cca 300 dotazů k aplikaci tohoto zákona.
Lze očekávat, že ostatní rezorty budou vyřizovat řádově méně takových žádostí,
tedy cca 30 dotazů, což při počtu 24 ústředních správních úřadů (bez
Ministerstva vnitra) činí celkem cca 720 dotazů, celkový počet dotazů proto lze
odhadnout na 1000 dotazů ročně, což při 15 odborných zaměstnancích vychází
na cca 67 vyřízených žádostí ročně. Druhou oblastí by měla být kontrola činnosti
povinných subjektů, u níž by záleželo na jejím obsahovém zaměření, nicméně lze
očekávat, že každý pracovník by ročně vykonal cca 30 kontrol. Z tohoto důvodu
lze považovat počet pracovníků „komisaře“ ve výši 15 členů odborného
personálu (plus komisař a jeho zástupce) za dostatečný.

Výsledná částka je pak výsledkem následujících předpokladů: minimální měsíční
náklady na komisaře by činily 148 986 Kč (měsíční plat 129 327 Kč a náhrada
výdajů 19 140 Kč), minimální měsíční náklady na jeho zástupce by činily 94 150
Kč (měsíční plat 78 631 Kč a náhrada výdajů ve výši 15 519 Kč), jak vyplývá
z § 30 odst. 4 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. ve spojení s § 3a a § 20 a násl. zákona
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu. Náklady na měsíční platy odborného personálu by činily
celkem 539 653 Kč (odborný personál je nutné počítat jako dvě osoby v platové
třídě 15 a zbývajících 13 osob platové třídě 14, jak vyplývá z nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě; při výpočtu
bylo vycházeno ze základního platového tarifu podle přílohy č. 2 nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. při započitatelné praxi do 15 let s tím, že na další platby spojené
s výkonem funkcí /osobní příplatek, příplatek za vedení apod./ byla celková
částka zvýšena o 1/3). Náklady na měsíční platy technického personálu by činily
celkem 109 333 Kč (osoby počítané v 8 platové třídě při započitatelné praxi do
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-

15 let s tím, že na další platby byla částka navýšena o 1/3). Celkové měsíční
náklady na personál by tedy činily 892 122 Kč, roční 10 705 464 Kč. Tuto částku
je dále nutné navýšit o zaměstnavatelem odváděnou část pojistného a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a dále na některé další náhrady, které by
příslušely komisaři a jeho zástupci. Na tyto náklady lze počítat navýšení rovněž
o cca 1/3. Byť tyto výpočty pocházejí z materiálu Ministerstva vnitra z konce
roku 2011 lze je využít i v současnosti, neboť nedošlo k legislativním změnám,
které by měly na uvedené výpočty vliv.

administrativně-technické náklady: Pronájem prostor lze odhadovat srovnáním
nabídek realitních kanceláří v Praze na cca 500 000 Kč měsíčně, tedy za rok 6 000
000 Kč (podle velikosti plochy a lokality, počítat je nutné přibližně s 1 000 m2),
vybavení kanceláří od nábytku přes výpočetní techniku až po služební
automobily lze odhadovat v prvním roce existence komisaře v nákladech cca 30
000 000 Kč (služební automobil komisaře, služební automobil jeho zástupce,
čtyři služební automobily pro personál, vybavení kanceláří), dalších letech lze
tyto náklady odhadovat na cca 1/10, tedy 3 000 000 Kč. Celkové technické
náklady tedy lze v prvopočátku zřízení instituce odhadovat na cca 36 000 000
Kč, v dalších letech na částku cca 9 000 000 Kč. I tyto údaje pocházející též z výše
zmiňovaného materiálu Ministerstva vnitra lze uplatnit i v současnosti, neboť od
roku 2011 nedošlo k významnému pohybu na realitním trhu, a to ani jedním
směrem. Lze mluvit o stagnaci s mírným poklesem. Vzhledem k očekávanému
oživení realitního trhu v následujících letech se tento mírný pokles do výpočtů
nezanesl, neboť lze předpokládat, že trh začne pozvolna růst.

Lze tedy shrnout, že vznik nového úřadu by znamenal zatížení státního rozpočtu
ve výši cca 50 000 000 Kč v prvním roce fungování a cca 23 000 000 Kč v letech
následujících.
b) informační komisař zařazený do již existujícího úřadu

Takové pojetí představuje též jeden z použitých institucionálních modelů tohoto
institutu fungující i v některých zemích Evropské unie (např. Švédsko nebo Norsko).
Pokud se k tomuto napojení agendy na stávající úřad přistupuje, bývá nejčastěji
zmiňován úřad ombudsmana, tedy v jeho české podobě Veřejného ochránce práv.
Uvažováno je i o Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo o Ministerstvu vnitra

Spojení úkolů informačního komisaře s úkoly veřejného ochránce práv vypadá
jako nejméně problematické, neboť informační komisař je ve svém základním pojetí
jakýsi „malý ombudsman“ pro oblast práva na informace. Pro takové spojení by svědčila
i současná náplň „kontrolní“ činnosti veřejného ochránce práv, která se svým zákonným
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vymezením vztahuje i na poskytování informací státními orgány a orgány územních
samosprávných celků při plnění úkolů státní správy. Co se týká personálních nákladů,
tak je nutno konstatovat, že by k přílišnému „zlevnění“ oproti variantě samostatného
úřadu nedošlo, neboť rozšíření personálu by bylo nutností. O určitých úsporách by se
dalo hovořit v oblasti administrativně-technických nákladů, hlavně co se týče položky
budov, neboť nové pracovníky by i v případě této varianty bylo nutno vybavit
kancelářskou výpočetní technikou. Náklady by zde tedy mohly být sníženy o cca
6 000 000 Kč ročně.

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský se k možnosti rozšíření
kompetencí svého úřadu vyjádřil v tom smyslu, že takové řešení nepovažuje za vhodné
a žádoucí, neboť i za stávající právní úpravy je dle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném
ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn šetřit stížnosti osob na
neposkytnutí informací povinnými subjekty dle informačního zákona, jde-li o subjekty
působící jako správní úřad. Veřejný ochránce práv tedy může v zásadě prověřit postup
jakéhokoliv správního orgánu při výkonu státní správy, včetně jeho (ne)činnosti jako
povinného subjektu dle informačního zákona. Veřejný ochránce práv vyjádřil
pochybnost ohledně rozšiřování svých kompetencí i na povinné subjekty, které nejsou
správními úřady, a to vzhledem ke svému poslání a specifickému postavení mezi jinými
státními orgány a tím i odlišným mechanismům fungování. Veřejný ochránce se
domnívá, že právo na soudní ochranu je v oblasti práva na informace dostačující.
Veřejný ochránce práv výše zmíněný názor vztahuje i na koncepci informačního
komisaře jako prosazující instituce. 7
Rozšířit agendu o úkoly informačního komisaře by bylo možné u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Tato možnost však naráží na zásadní problém v podobě střetu
obou působností v rámci jednoho orgánu. Jakkoli se sice v odborných textech
i v judikatuře hovoří o nutnosti proporcionálního vyvažování práva na ochranu
osobnosti a osobních údajů a práva na informace, jedná se o dvě ve své podstatě
antagonistická práva, jejichž vzájemné vyvažování je začasté záležitostí nikoli zcela
jednoznačných právních argumentů, ale především subjektivního citu, který se nemůže
úplně oprostit od „právně-ideologického“ založení interpreta. Jakkoli se sice právo na
informace střetává s různými právy či veřejnými statky, přesto v praxi nejčastěji dochází
ke střetu právě s právem na ochranu osobnosti a osobních údajů. Pokud by kompetence
Úřad pro ochranu osobních údajů byla rozšířena též o problematiku práva na informace,
bylo by patrně jen obtížné obě oblasti na půdě jedné instituce sladit. Patrně by buď
zvítězilo jedno z obou střetávajících se práv, takže by tendence Úřadu směřovala buď ve
Stanovisko veřejného ochránce práv je obsaženo v dopise náměstkovi ministra vnitra pro veřejnou
správu a legislativu ze dne 4. února 2013, č. j. 255/2013, kterým reagoval na dopis náměstka ministra
vnitra pro veřejnou správu a legislativu ze dne 25. ledna 2013, č. j. MV-12522-2/ODK-2013.
7

27

prospěch práva na informace, nebo naopak ve prospěch práva na ochranu osobních
údajů (což lze předpokládat). Ohledně nároků takovéto varianty na státní rozpočet lze
v podstatě opakovat to, co již bylo uvedené výše u Veřejného ochránce práv.

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec se k této variantě
taktéž vyjádřil. Uvedl, že Úřad se ke vztahu problematiky kompetencí týkajících se
ochrany osobních údajů a problematiky svobodného přístupu k informacím vyjádřil
v březnu roku 2009 stanoviskem č. 1, publikovaným ve Věstníku ÚOOÚ č. 51/2009,
v němž Úřad doporučil ponechat oddělení obou problematik. Dle předsedy Úřadu je
zřejmé, že problematika informačního zákona je podstatně širší, zahrnuje mnoho
kategorií informací, z nichž pouze jednou skupinou jsou osobní údaje. Na závěrech
uvedených ve stanovisku tak dle předsedy Úřadu není důvodu ani po letech nic měnit.
Daný názor dle předsedy Úřadu podporuje i aktuální vývoj v oblasti právních předpisů
upravujících různé výstupy informací ze státního sektoru, neboť se ukazuje, že při
absenci jasných pravidel účelného zpřístupňování informací z veřejného sektoru se jeví
obtížnou samotná aplikace informačního zákona, kdy početné žádosti o informace podle
tohoto zákona nahrazují nedokonalá či chybějící zákonná pravidla a často se žadatelé
nad účel zákona snaží svými žádostmi donutit správní úřady k požadovaným výkonům.
Připomněl též vyjádření, publikované v předmětném stanovisku, o souladu zamýšlených
kompetencí v oblasti svobodného přístupu k informacím (ve spojení se soudním
přezkumem) s postupy uloženými zákonem Veřejnému ochránci práv. 8

Poslední z uvažovaných možností je připojení agendy informačního komisaře
k úkolům Ministerstva vnitra. Toto řešení by přineslo jednoznačně nejnižší rozpočtové
náklady, neboť již v této době zajišťuje agendu spojenou s informačním zákonem na
Ministerstvu vnitra cca 7 pracovníků. Agenda by vyžadovala navýšení personální
kapacity věcně příslušného odboru o cca 10 pracovníků, což by odpovídalo navýšení
platových nákladů resortu o částku 5 774 113,- Kč. Vychází se z následující kalkulace: 2
pracovníci v platové třídě 15, ostatních 8 v platové třídě 14, tj. 2x 28 950 Kč a 8x 26 680
Kč, měsíčně 271 340 Kč a ročně 3 256 080 Kč. Na ostatní související platby (osobní
příplatek apod.) se částka zvýší o 1/3, tedy na 4 341 439 Kč, na platby odváděné za
zaměstnance zaměstnavatelem (pojistné apod.) o další 1/3, výsledně tedy 5 774 113,Kč.
Hlavním problémem u této varianty je předkladatelem spatřován v samotném
postavení Ministerstva vnitra v systému ústředních správních úřadů. Ministerstvo vnitra
nedisponuje žádným specifickým postavením v tomto systému a jeho působení v této

Stanovisko předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů je obsaženo v dopise náměstkovi ministra
vnitra pro veřejnou správu a legislativu ze dne 15. března 2013, č. j. UOOU-00944/13-2, kterým reagoval
na dopis náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu ze dne 25. ledna 2013, č. j. MV-125222/ODK-2013.
8
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oblasti by bylo nutné slabší než v případě dvou výše zmíněných nezávislých institucí.
Tato varianta by tak pravděpodobně nevedla k zamýšleným účelům.
3.2.2 Komisař jako nadřízený (odvolací) orgán všech povinných subjektů
Jak bylo uvedeno výše, předkladatel má za to, že pokud by se mělo reálně
uvažovat o zařazení institutu informačního komisaře do systematiky práva na svobodný
přístup k informacím, je varianta informačního komisaře jako prosazovací instituce
jediná reálně uvažovatelná, která by mohla dostatečně účelně posílit prosazování práva
na informace. Takovéto pojetí má jednoznačnou výhodu ve vytvoření centra, které
spojuje rozhodovací i metodické činnosti do jediné instituce, čímž by byly vyloučeny
výkladové střety mezi dvěma odlišnými orgány. Na druhou stranu je zřejmé, že při počtu
povinných subjektů (viz výše) by rozsah přezkumné agendy byl poměrně náročný
a personální zajištění úřadu informačního komisaře by bylo větší, což logicky přinese
vyšší nároky na finanční krytí ze státního rozpočtu. Tato varianta by také znamenala
podstatný a revoluční zásah do celého procesu poskytování informací, což by znamenalo
radikální přepracování zejména procesní části informačního zákona, čímž by znovu
započal proces sjednocování aplikační praxe, který již běží téměř 15 let.
a) samostatný úřad

Takové řešení je z hlediska finančního krytí nejnákladnější. I zde se dá vycházet
z materiálu Ministerstva vnitra z roku 2011 doplněného o údaje z výročních zpráv
(viz str. 21 a násl. této analýzy).
-

personální náklady: Za použití výpočtů uvedených výše lze odhadnout tyto
náklady částkou 30 000 000 Kč ročně. Oproti obdobě této varianty v podobě
komisaře jako metodicko-kontrolního orgánu je zde třeba při výrazném nárůstu
agendy počítat s navýšením počtu pracovníků o 20 osob odborného personálu
(tedy na 35 odborných zaměstnanců a 5 technických pracovníků).
Dle statistických údajů získaných z výročních zpráv vybraných povinných
subjektů (viz výše) plyne, že roční nápad spočívající v odvoláních a stížnostech
činí minimálně 1100 případů (za rok 2012 bylo u ministerstev, jiných ústředních
státních orgánů a krajů podáno 549 opravných prostředků, dvojnásobné
navýšení tohoto počtu je dle názoru předkladatele minimální navýšení, když
uvážíme, že informační komisař by byl odvolacím orgánem též pro obce, kterých
je více než 6000, soudy, státní zastupitelství, útvary policie, všechny veřejné
instituce atd.), což činí 31 případů k rozhodnutí ročně při cca 50 pracovních
týdnech bez započtení nutné metodicko-kontrolní činnosti. Z tohoto minimálního
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-

předpokladu má předkladatel za to, že 35 odborných pracovníků je nutné
minimum s ohledem na procesní i obsahové požadavky kladené na správní řízení
koncentrované do zákonné patnáctidenní lhůty při zachování vysoké odborné
úrovně každého rozhodnutí.

administrativně-technické náklady: Tento druh nákladů by i při vyšším
personálním obsazení úřadu mohl být v minimálním rozsahu stejný jako
u varianty metodicko-kontrolní. V prvním roce by se tedy daly očekávat zřizovací
náklady v částce 36 000 000 Kč a v běžných letech v částce 9 000 000 Kč
(v podrobnostech viz str. 26)

Lze tedy zrekapitulovat, že vznik takto koncipovaného úřadu informačního
komisaře by v prvním roce fungování představoval zatížení státního rozpočtu částkou
66 000 000 Kč a v dalších letech částkou 39 000 000 Kč.
b) informační komisař zařazený do již existujícího úřadu

Jak je uvedeno výše, je možné uvažovat o přiřazení agendy informačního
komisaře k již existujícím úřadů a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, Veřejnému
ochránci práv, nebo Ministerstvu vnitra. I zde by ovšem nedošlo k významnějšímu
snížení finanční náročnosti. To by se dalo očekávat pouze u v případě Ministerstva
vnitra, kde by počet zaměstnanců byl nejméně navýšen. Tyto alternativy se ovšem nejeví
jako možné, což bylo již zmíněno výše u varianty metodicko-kontrolní. Ani předseda
Úřadu pro ochranu osobních údajů, ani Veřejný ochránce práv nijak nevítají takovou
možnost a postavení Ministerstva vnitra je odlišné oproti nezávislým orgánům, jak bylo
též zdůrazněno výše.
3.3 Informační komisař v zemích Evropské unie (základní charakteristika)
Ze srovnání právních úprav členských států Evropské unie dojdeme k závěru, že
jeho zavádění není jednoznačným trendem, neboť tento institut existuje ve 14 zemích
Evropské unie, z toho ve 3 zemích spadá tato agenda pod úřad „obecného“ ombudsmana.
Plnou kompetenci (jako prosazovací instituce) má tento úřad v Estonsku, Slovinsku a ve
Velké Británii, z čehož vyplývá, že informační komisař je v zemích, které přistoupily
k jeho zřízení, konstruován převážně jako metodicko-kontrolní orgán, tedy v podobě
„ombudsmana“ pro oblast poskytování informací.
Úřad je konstruován buďto jako samostatný úřad informačního komisaře
(např. Slovinsko, Maďarsko, Velká Británie), nebo jako komise (např. Francie, Belgie
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nebo Itálie). V zemích Evropské unie je zastoupen i model začlenění agendy
informačního komisaře do úřadu ombudsmana (tak je tomu např. v Řecku či Dánsku).

V zemích přímo sousedících s Českou republikou je informační komisař zaveden
toliko ve Spolkové republice Německo (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit / Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of
Information sídlící v Bonnu).
Předkladatel níže uvádí bližší informace o dvou zemích, kde instituce
informačního komisaře funguje a to v obou z výše zmiňovaných variantách. V Německu
toliko jako metodicko-kontrolní orgán, ve Slovinsku jako centrální odvolací orgán.
Spolková republika Německo

Spolkový informační komisař je zakotven ve spolkovém zákoně o ochraně údajů Federal Data Protection Act (BDSG) v ustanoveních §§ 22 až 26. Komisaře navrhuje
spolková vláda a schvaluje ho spolkový parlament. Jeho funkční období je pětileté
a může být zvolen maximálně dvakrát za sebou. Jedná se o nezávislý orgán, který je
organizačně začleněný do spolkového ministerstva vnitra (je mu vyčleněna samostatná
rozpočtová kapitola v rámci rozpočtu ministerstva) podléhající dozoru spolkové vlády.

Komisař dohlíží na dodržování zákona o ochraně údajů a jeho pravomoci jsou
velmi podobné české obdobě ombudsmana, tedy Veřejnému ochránci práv. Když
komisař zjistí porušení zákona, obrátí se se stížností na nadřízené orgány, kterým
zároveň stanoví lhůtu na vyjádření. Tato odpověď by měla zároveň obsahovat opatření
přijatá k nápravě protiprávního stavu. Komisař předkládá spolkovému sněmu každé dva
roky zprávu o své činnosti a metodicky působí na státní orgány v oblasti ochrany
osobních údajů a poskytování informací.
Republika Slovinsko

Ve Slovinsku funguje úřad informačního komisaře od roku 2005 a to v podobě
prosazovací instituce. Do gesce informačního komisaře náleží jak právo na informace,
tak ochrana osobních údajů. Informační komisař byl ve Slovinsku zřízen zákonem
č. 113/2005, o informačním komisaři (Zakon o Informacijskem pooblaščencu /
Information Commissioner Act). Informační komisař zde plní úlohu centrálního
odvolacího orgánu, dohlíží na naplňování zákona č. 24/2003, o přístupu k informacím
(Zakon o dostopu do informacij javnega značaja / Access to Public Information Act)
a kontroluje naplňování rozhodnutí vydaných v odvolacím řízení. Má též možnost
obrátit se na slovinský Ústavní soud ve věcech dotýkajících se oblastí v gesci
informačního komisaře pokud v souvislosti s jím vedeným řízením vyvstane otázka
ústavnosti právních předpisů.
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Internetové stránky úřadu (www.ip-rs.si) obsahují i statistiky podání směřujících
vůči informačnímu komisaři. Bohužel tyto údaje jsou zveřejněny toliko do roku 2008.
Údaje za roky 2009, 2010 a 2011 lze vyčíst z výroční zprávy 9 o činnosti informačního
komisaře za rok 2010 (v angličtině) a 2011 (v době zpracování tohoto textu dostupná
pouze ve slovinštině). V roce 2008 vydal informační komisař 169 rozhodnutí o odvolání
proti odmítnutí žádosti. V roce 2009 to bylo již 161 rozhodnutí, v roce 2010 pak 206
rozhodnutí a v roce 2011 již 256 rozhodnutí. Trend je tedy stoupající.

Počet podání má též vzestupnou tendenci. V roce 2010 informační komisař
obdržel 592 podání, z nichž 231 směřovalo proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti a 361
podání směřovalo na nečinnost orgánu rozhodujícícho o žádosti v prvním stupni
(dle ustanovení § 23 tamního informačního zákona je stanovena lhůta k vyřízení žádosti
na 20 pracovních dní). V roce 2011 se počet podání výrazně zvýšil, a to na 857, z toho ale
celých 549 tvořily stížnosti proti nečinnosti.

Výroční zpráva o činnosti informačního komisaře za rok 2010 udává, že
odbornou agendu úřadu zajišťovalo 34 zaměstanců (v roce 2011 pak 33). Náklady na
instituci ze státního rozpočtu představovaly v roce 2010 i 2011 cca. 1 500 000,- EUR
(což při kurzu 25,- Kč za euro odpovídá částce cca 37 500 000,- Kč; tato suma je
o 1, 500 000,- Kč nižší než minimální předpokládané výdaje v České republice při této
variantě zřízení informačního komisaře, viz str. 30; je však třeba vzít v úvahu, že
Slovinsko disponuje ve srovnání s Českou republikou pětinou obyvatel, tudíž i zatížení
informačního komisaře by bylo nutně vyšší a proto je třeba počítat s vyšším personální
zabezpečením instituce a tím i vyššími nároky na státní rozpočet).

Závěrem předkladatel uvádí tabulku z materiálu Mgr. Ing. Oldřicha Kužílka
Srovnání zahraničních právních úprav o přístupu k informacím obsahující srovnání
členských zemí Evropské unie z pohledu existence / neexistence úřadu informačního
komisaře a jeho případné pojetí v zemích, kde je zaveden.
Země

Prosazovací
instituce

název

Evropská unie
Rakousko
Belgie
9

NE

ANO

Základní pravomoc
k odvolání/stížnosti
proti
odepření
informace

Commission d'accès Nezávazné
aux
documents doporučení
administratifs

Výroční zpráva se předkládá do konce května následujícího roku.
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Bulharsko
Kypr

Česká
republika

Dánsko

Estonsko
Finsko

Francie
Německo

Řecko

Maďarsko

Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva

NE
NE
NE
ANO
ANO
NE

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO
NE
NE

Parliamentary
Nezávazné
Ombudsman
doporučení
Inspectorate on the Závazné rozhodnutí
protection
of
personal data and
public information
Obecný ombudsman
Committee on Access Nezávazné
to
Administrative doporučení (které je
Documents (CADA)
podmínkou
pro
žalobu)
Federal
Nezávazné
Commissioner
for doporučení
Freedom
of
Information
(Bundesbeauftragter
für Datenschutz und
Informationsfreiheit)
Greek Ombudsman

Parliamentary
Nezávazné
Commissioner
for doporučení (avšak
Data Protection and prosaditelné)
Freedom
of
Information
Office
of
the Závazné rozhodnutí
Information
s možností
úřadu
Commissioner
odvolat se k soudu
jen pro porušení
zákona
Committee on Access Nezávazné
to
Administrative doporučení
Documents
Obecný ombudsman

33

Lucembursko
Malta

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko

Španělsko
Švédsko

Spojené
království
EU ANO
EU NE

NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE

Il-Kummissarju GħallInformazzjoni U LProtezzjoni Tad-Data
Parlament
nyní
diskutuje o zřízení
nezávislé komise k
prosazování zákona
Commission
for
Access
to
Administrative
Documents (CADA)

Nezávazné
doporučení,
při
opakování odvolání
vyřizuje soud

ANO

Information
commissioner

Závazné rozhodnutí

ANO

Obecný ombudsman

Nezávazné
doporučení
Závazné rozhodnutí

NE

ANO
14
13

Information
commissioner

Pozn.:
Blíže viz příloha Srovnání zahraničních právních úprav o přístupu k informacím (část 3.)
vypracována Mgr. Oldřichem Kužílkem pro Ministerstvo vnitra, která byla vládou vzata
na vědomí usnesením vlády č. 3/2012 (viz čl. I. bod 2. usnesení).
3.4 Zhodnocení možnosti zavedení institutu informačního komisaře
Dle názoru předkladatele není zřízení informačního komisaře v podobě
metodicko-konzultačního orgánu cestou k naplnění účelu Strategie v oblasti
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poskytování informací. Metodické působení bez přímých prosazovacích nástrojů by
v praxi nebylo účinné a při srovnání s nutnými náklady tedy neúčelné.

O posílení vymahatelnosti práva na informace lze uvažovat pouze v případě
zřízení komisaře jako prosazovací instituce, tedy v podobě, kdy kromě metodickokontrolního působení by byl zároveň v postavení centrálního nadřízeného orgánu pro
povinné subjekty. Tato varianta by vyžadovala pravděpodobně vznik nového úřadu,
neboť připojení agendy ke stávajícím úřadům se nejeví jako realizovatelné. To s sebou
samozřejmě přináší také nejvyšší náklady na státní rozpočet ze všech uvažovaných
variant.

Předkladatel se ovšem domnívá, že náklady, které by bylo nutné vynaložit na
zavedení institutu informačního komisaře, nejsou adekvátní přínosu tohoto institutu,
vzhledem k tomu, že podstatného zlepšení lze dosáhnout i jinými nástroji. Obdobného
efektu lze totiž dosáhnout i bez zřízení nové instituce prostřednictvím zavedení
vhodných procesních institutů do stávajícího informačního zákona. Návrh novelizace
informačního zákona obsahuje reálně účinnější a především efektivnější opatření
v podobě tzv. informačního příkazu. Jeho podstatou je, zjednodušeně řečeno, povinnost
nadřízeného (odvolacího) orgánu, pokud ruší rozhodnutí povinného subjektu o
odmítnutí žádosti, namísto vrácení věci k novému projednání přikázat povinnému
subjektu přímé poskytnutí konkrétní požadované informace ve stanovené lhůtě
(samozřejmě je-li informaci možné poskytnout a může-li tento závěr učinit nadřízený
orgán sám). Tím by se žadateli dostalo exekučního titulu proti nečinnému povinnému
subjektu a to se všemi důsledky s tím spojenými.

Konflikt vybraného základního lidského práva resp. spíše jeho uplatnění s orgány
moci výkonné či jejich činností je nesporně typický i pro další oblasti veřejné správy.
Proto nelze takovou skutečnost považovat dle předkladatele za důvod zvláštního
institucionálního zajištění konkrétní agendy. Předkladatel se též domnívá, že
konkurence institutu informačního komisaře správním soudům v oblasti uplatnění
práva na informace by v konkrétním případě mohla znamenat porušení čl. 36 odst. 2
Listiny základních práv a svobod, neboť k ochraně základních práv je zásadně povolán
soud.
Předkladatel má za to, že současné institucionální řešení nadřízených orgánů
zvládá agendu spojenou s právem na informace vyřizovat bez výraznějších problémů
(počty opravných prostředků, co do poměru k celkovému počtu žádostí o informace
představují cca 8 %, soudní spory pak pouhých 0,4 % /viz reprezentativní vzorek
povinných subjektů str. 21 a násl./, což se nejeví jako nijak extrémní zatížení stávajícího
systému nadřízených orgánů; problémem je spíše tzv. administrativní ping-pong, viz
výše). Předkladatel má za to, že v konkrétním případě by se odborný deficit
35

informačního komisaře mohl jevit jako závažný, neboť by jeho postupem mohl být
nepřímo ovlivňován výkon určité agendy výkonu veřejné správy. Ve své podstatě by
informační komisař zcela popřel organizaci veřejné správy a rozdělení kompetencí mezi
jednotlivé správní orgány a představoval tak jakýsi superúřad pro informace.

Předkladatel proto navrhuje, aby rozhodnutí o zřízení úřadu informačního
komisaře bylo prozatím odloženo až do vyhodnocení efektu spojeného s přijetím
novely informačního zákona, zavádějící informační příkaz. Vyhodnocení lze
provést do 3 až 5 let ode dne účinnosti novely (v závislosti na rychlosti soudních
řízení spojených s přezkumem postupů povinných subjektů).
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4. Implementace sankčních ustanovení do informačního zákona
4.1 Popis stávajícího stavu
V oblasti výkonu práva na svobodný přístup k informacím upraveným
informačním zákonem není upraven žádný sankční mechanismus, jenž by zabezpečoval
vymáhání plnění povinností na úseku poskytování informací, a chránil by tak řádný
výkon práva na svobodný přístup k informacím 10. Není zde tudíž zakotvena
veřejnoprávní odpovědnost za porušení právních povinností vyplývající z informačního
zákona.

V právním řádu České republiky je zakotvena odpovědnost státu za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem, a to v režimu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů. Stát zde odpovídá za škodu, kterou způsobily státní
orgány, právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena
zákonem nebo na základě zákona, orgány územních samosprávných celků, pokud ke
škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na
základě zákona. V oblasti výkonu práva na svobodný přístup k informacím by se jednalo
nejspíše o škodu vzniklou žadateli o poskytnutí informace tím, že jeho žádost nebyla
povinným subjektem vyřízena správně (nesprávný úřední postup) nebo v souladu se
zákonem (nezákonné rozhodnutí). Podle § 16 až 18 tohoto zákona lze požadovat
náhradu škody od subjektu, který ji způsobil (tzv. regres). V konkrétním případě to
znamená, že povinné subjekty, které žadateli o poskytnutí informace nahradily jemu
vzniklou škodu, mohou její úhradu zpětně požadovat na těch, kteří se podíleli na vydání
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání
rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni. Bude se tedy nejspíše jednat
o zaměstnance, tj. konkrétní úřední osoby povinného subjektu, které o žádosti
o poskytnutí informace rozhodovaly v rámci jejich povinností vyplývajících z pracovního
poměru. Rozsah náhrady škody se v takovém případě řídí ustanovením § 257 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Další možností vymáhání splnění povinností v oblasti výkonu práva na svobodný
přístup k informacím, především tedy povinností vyplývajících z rozhodnutí vydaných
v rámci procesní působnosti nadřízeným správním orgánem nebo soudem k rozhodnutí
sporu mezi povinným subjektem a žadatelem a k přezkoumání postupu povinného

Řádný výkon práva na svobodný přístup k informacím by byl objektem porušených právních
povinností.
10
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subjektu, je exekuce na nepeněžitá plnění podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.

V dané souvislosti lze také uvažovat o uplatnění případné trestněprávní
odpovědnosti za porušení povinností na úseku poskytování informací, a to konkrétní
úřední osoby, zpravidla ve vedoucím postavení (například trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby podle § 329, popřípadě trestný čin maření úkolu úřední osoby
z nedbalosti podle § 330 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Trestněprávní
odpovědnost by však v duchu zásady „ultima ratio“ trestněprávní represe přicházela
v úvahu až jako krajní řešení, kdy by nepostačovaly jiné prostředky právní ochrany.
Podle § 6 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, nemůže za trestný čin odpovídat Česká republika a územní samosprávné celky při
výkonu veřejné moci. To znamená, že případná trestněprávní odpovědnost státu nebo
územního samosprávného celku jako povinného subjektu podle informačního zákona
nepřichází v úvahu, neboť tyto subjekty poskytují informace v rámci své působnosti,
tedy při výkonu veřejné moci.
Spíše teoreticky lze taktéž uvažovat o uplatnění politické odpovědnosti za
porušení povinností na úseku poskytování informací, která se může projevit například
volebním neúspěchem funkcionáře, který stojí v čele povinného subjektu.

4.2. Vymezení uvažovaných možností sankčních mechanismů v informačním
zákoně – návrh variant řešení
4.2.1 Varianta I. – zavedení disciplinární odpovědnosti konkrétních úředních osob
Správní disciplinární delikt je deliktem fyzické osoby, která je ve zvláštních
právních vztazích k určité instituci, a z určitého služebního, zaměstnaneckého, resp.
členského vztahu vůči této instituci jí vyplývají zvláštní práva a povinnosti. Může se
jednat o instituci státní (úřednický aparát státu, ozbrojené síly, policie atd.), profesní
komory nebo jiné instituce (např. instituce, ve kterých se vykonává trest odnětí svobody,
vazba, ústavní nebo ochranná výchova, zabezpečovací detence, veřejné vysoké školy).
Objektem disciplinárního deliktu (tedy právem chráněným zájmem, na který pachatel
svým jednáním útočí) je disciplína – právem stanovený, závazný řád, kázeň, pořádek
uvnitř instituce. Vedle vnitřního pořádku může být objektem deliktu též profesní etika,
odbornost výkonu povolání, důstojnost a důvěryhodnost instituce vůči veřejnosti.
Subjektivní stránku disciplinárního deliktu tvoří zavinění, přičemž postačuje zavinění
z nedbalosti. Sankcemi ukládanými za disciplinární delikt mohou být sankce morálního
charakteru (např. napomenutí, písemná důtka), sankce peněžité (snížení platu, pokuta),
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sankce spočívající ve snížení hodnosti na určitou dobu, odvolání ze služebního místa
představeného a též sankce znamenající zánik služebního nebo členského poměru (např.
propuštění ze služebního poměru, vyškrtnutí ze seznamu profesní komory). Řízení
o disciplinárních deliktech je upraveno zákony, které zakládají disciplinární
odpovědnost.

Veřejný disciplinární delikt v oblasti státní správy je spjat s institutem státní
služby, která je upravena v dosud z větší části neúčinném zákoně č. 218/2002 Sb., o
službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon zakotvil skutkovou podstatu kárného provinění státního
zaměstnance 11. Kárné provinění spočívá v zaviněném porušení služební kázně, tedy
povinností vyplývajících pro státní zaměstnance z právních předpisů, ze služebních
předpisů, ze závazných pokynů představených a ze služebního slibu. Za kárné provinění
lze uložit kárné opatření, kterými jsou písemná důtka, snížení platu až o 15 % na dobu až
tří kalendářních měsíců, odvolání ze služebního místa představeného nebo propuštění ze
služebního poměru. V době vzniku tohoto textu se na politické scéně diskutuje úprava
předmětného zákona a urychlení nabytí jeho plné účinnosti od 1. července 2014.
Současné politické záměry tedy směřují spíše k veřejnoprávní úpravě postavení státních
úředníků (zaměstnanců České republiky ve správních úřadech). V případě druhé
nejpočetnější skupiny veřejných zaměstnanců, úředníků územních samosprávných celků,
však disciplinární odpovědnost nadále nebude možná, neboť právní úprava jejich
postavení, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, je úpravou primárně soukromoprávní, což platí i v případě současné
úpravy postavení státních úředníků, která je obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zhodnocení varianty I. z hlediska její proveditelnosti v praxi

V oblasti výkonu práva na svobodný přístup k informacím se však disciplinární,
resp. kárná odpovědnost nedoporučuje zavádět, a to především proto, že povinnost
poskytovat informace je informačním zákonem uložena povinnému subjektu jako celku,
a nikoli konkrétnímu úředníkovi, resp. zaměstnanci povinného subjektu. To znamená, že
ve skutkové podstatě disciplinárního deliktu by musel být jako subjekt deliktu označena
konkrétní úřední osoba (funkcionář), což by však bylo v rozporu s hmotněprávní částí
zákona, kde jsou povinnosti uloženy zcela jinému subjektu, a došlo by tak k
nesprávnému odpovědnostnímu zatížení, neboť by za porušení povinností uložených
povinnému subjektu, odpovídal subjekt od povinné osoby odlišný, a sice konkrétní

11

§ 71 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb.
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fyzická osoba zařazená v rámci jeho vnitřní organizace, resp. zaměstnanec povinného
subjektu. Jednání takové osoby se přitom povinnému subjektu nepřičítá (o tom srov.
dále). Ukládání disciplinární sankce jako například důtky nebo pokuty by pak de facto
směřovalo vůči neodpovědnému subjektu. Zavedení disciplinární odpovědnosti je také
zcela nevhodné proto, že objektem disciplinárních deliktů je disciplína – právem
stanovený, závazný řád, kázeň, pořádek uvnitř instituce, tj. uvnitř povinného subjektu.
Informační zákon však takový objekt nechrání, neboť předmětem jeho úpravy je řádný
výkon práva na svobodný přístup k informacím. Disciplinární odpovědnost konkrétních
úředních osob by podle názoru předkladatele měla být předmětem obecné právní
úpravy práv a povinností úředních osob obsažené v zákoně o státních úřednících,
a nikoli ve speciálním zákoně upravujícím právo každé fyzické a právnické osoby na
svobodný přístup k informacím.
Kromě výše uvedených argumentů dokládajících nevhodnost zavedení
disciplinární odpovědnosti v oblasti výkonu práva na svobodný přístup k informacím je
nutno taktéž zdůraznit skutečnost, že disciplinární odpovědnost vyvěrá ze vztahu
odpovědné osoby k veřejnoprávnímu subjektu. Váže se tedy přímo na tento vztah
(služební nebo pracovněprávní, členský apod.) jako takový bez ohledu na jeho obsah
(například předmět činnosti disciplinárně odpovědné osoby). Z toho důvodu nelze
uvažovat o disciplinární odpovědnosti pouze v určité oblasti výkonu veřejné správy
(funkcionář musí mít disciplinární odpovědnost za celý výkon veřejné správy).
4.2.2 Varianta II. – zavedení veřejnoprávní odpovědnosti, resp. správně-trestního
postihu, za porušení právních povinností obsažených v informačním zákoně

Na úvod této varianty je nutno vložit vsuvku o zásadě subsidiarity správnětrestní represe. Zásada subsidiarity správně-trestního postihu vyjadřuje požadavek
omezit trestání na případy, kdy je to odůvodněno závažností a společenskou
nebezpečností protiprávních jednání, kdy je nezbytný zásah příslušných orgánů a kdy
nedostačují jiné prostředky a nástroje. Plnění právních povinností ve veřejné správě lze
zajistit i jinými způsoby než správními tresty, včetně využití odpovědnostních
mechanismů jiných právních odvětví (např. práva občanského, pracovního, finančního).
V oblasti práva na svobodný přístup k informacím lze zmínit odpovědnost za škodu
podle zákona č. 82/1998 Sb., možnost provedení exekuce, apod. Správní trest by tedy
měl, obecně řečeno, nastoupit subsidiárně. Své místo má tam, kde jiné prostředky
nevedou k cíli nebo jsou nedostatečné. Samotné potrestání je pak efektivní nikoli svou
přísností, ale svou neodvratitelností. Do popředí vystupuje význam prevence,
předcházení porušování právních povinností. Veřejná správa má působit svou
nepřetržitou, pozitivní činností k odstraňování podmínek a příležitostí k páchání
protiprávních jednání. Nezanedbatelnou úlohu zde sehrává též dostatečná
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informovanost adresátů o povinnostech, které jim normy správního práva ukládají,
a o následcích, které je při jejich nesplnění mohou postihnout 12. Tuto zásadu je nutno
v případě zvažování zavedení veřejnoprávní odpovědnosti za porušení povinností
obsažených v informačním zákoně taktéž zohlednit.

Kromě výše uvedeného je nutno připomenout, že od 90. let 20. století neustále
dochází k enormnímu nárůstu skutkových podstat přestupků a jiných správních deliktů
v zákonech upravujících různé úseky státní správy. Tento jev je odborníky z oblasti
správního práva nazýván jako „hypertrofie správně-trestní represe“. Skutkové podstaty
přestupků a jiných správních deliktů jsou v současnosti rozptýleny zhruba ve 200
zákonech, přičemž ne vždy je takový postih zcela nezbytný, neboť právní povinnost, jejíž
porušení se jimi trestá, není často natolik závažná pro to, aby bylo nezbytně nutné její
porušení podrobovat správní sankci. Z akademických kruhů se v této souvislosti taktéž
ozývají hlasy ohledně nutnosti celkové revize právní úpravy správního trestání, která by
vedla k postupnému snižování počtu skutkových podstat přestupků a jiných správních
deliktů ve zvláštních zákonech. I tento aspekt je v případě zvažování zavedení
veřejnoprávní odpovědnosti za porušení povinností obsažených v informačním zákoně
nutno vzít v úvahu.
Podle stávající právní úpravy je nesplnění povinností uložených právním
předpisem upravujícím výkon veřejné správy nebo povinností uložených orgánem
veřejné moci na základě takového právního předpisu, popřípadě méně závažná jednání
proti některým společenským zájmům, zejména proti zdraví a cti lidí, majetku nebo
pořádku ve věcech veřejných, postihováno správními orgány jako přestupek nebo jiný
správní delikt.

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v zákonech upravujících výkon veřejné správy je odpovědnost za přestupek založena
na zaviněném jednání konkrétní fyzické osoby. Odpovědnost za jiný správní delikt, resp.
za správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby, která postrádá obecnou
právní úpravu, není založena na zavinění, neboť se jedná o takzvanou objektivní
odpovědnost, které se může právnická nebo podnikající fyzická osoba zprostit tím, že
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které lze požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila (v zákonech upravujících výkon veřejné správy je tento tzv. liberační důvod
součástí společných ustanovení ke správním deliktům).
V zákonech upravujících výkon veřejné správy je jako pachatel činu, jehož
spáchání má být potrestáno, vždy označen ten, komu jsou adresovány povinnosti, jejichž

12

Hendrych, D. a kol. Správní právo, 7. vydání, 2009, str. 445.
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porušení má být potrestáno, to znamená fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba. Právnická osoba jako subjekt správní odpovědnosti odpovídá jako celek, sama za
sebe, tj. originárně, neboť odpovídá za splnění povinnosti, která je jí uložena, a to bez
ohledu na to, že za ni nebo jejím jménem jedná de facto někdo jiný, tj. osoba fyzická.
Právnická osoba je totiž sama zodpovědná za to, že zajistí, aby povinnosti jí uložené byly
splněny. V rámci původní správní odpovědnosti se právnická osoba totiž trestá za to, že
osoby odpovědné za její řízení a fungování (typicky statutární orgány nebo
zaměstnanci) nezajistily splnění povinností jí uložených. Pokud však pro právnickou
osobu nebylo při vynaložení veškerého úsilí možné, aby svoji povinnost splnila, potom
správně-trestně odpovídat nebude. Z hlediska takového pojetí správní odpovědnosti je
právnická osoba „originárním“ pachatelem správního deliktu bez ohledu na to, že de
facto jako (právní) subjekt sama nejedná. To, že právnická osoba sama nejedná, je totiž
v případě takto pojaté odpovědnosti zcela nepodstatné a k jednání „zástupců“ právnické
osoby se nepřihlíží 13.

V oblasti práva na svobodný přístup k informacím lze tedy uvažovat
o uplatňování odpovědnosti za nesplnění, resp. porušení povinností uložených
informačním zákonem. Konkrétně lze uvažovat o zavedení přestupku fyzické osoby
v postavení konkrétní úřední osoby, v jejíž pravomoci je rozhodování o poskytnutí
informace, resp. přestupku zaměstnance povinného subjektu, nebo správního deliktu
právnické osoby v postavení povinného subjektu. Jednalo by se tedy o speciální subjekty
deliktu, které se od obecného subjektu deliktu („běžná“ fyzická a právnická osoba)
odlišují svým zvláštním postavením vycházejícím z informačního zákona.
Dále je nutno připomenout, že v souvislosti s koncepcí reformy správního
trestání schválené usnesením vlády ze dne 20. února 2002 č. 162, Ministerstvo vnitra
zpracovalo instruktážní materiál s názvem „Zásady právní úpravy přestupků a jiných
správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“, jenž byl poskytnut
všem ministrům a vedoucím představitelům dalších ústředních orgánů státní správy za
účelem koordinace právní úpravy správního trestání v návrzích nových zákonů nebo
novelách již platných zákonů. V souladu s tím je nutno znaky skutkových podstat
přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy
formulovat dostatečně jasně, určitě a přesně v duchu zásady zákonnosti. Není tedy
možné, aby byly vytvářeny hromadné skutkové podstaty, které by povšechně
postihovaly veškeré porušení povinností obsažených v zákoně. Vždy je nutno v každé
skutkové podstatě maximálně precizovat konkrétní právní povinnost, jejíž porušení se

Opakem originární odpovědnosti je odpovědnost derivativní (odvozená), kdy se odpovědnost právnické
osoby odvozuje z jednání fyzických osob, které za ni jednají jejím jménem – jejich jednání se právnické
osobě přičítá (k tomu srov. § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).

13
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trestá, spolu s odkazem na ustanovení tuto povinnost obsahující 14. S tím souvisí též
nutnost přesného označení subjektu deliktu, tedy v tomto případě speciálního subjektu
– úřední osoba (funkcionář). V této souvislosti však vyvstává otázka, jaké porušení
konkrétních povinností by se mělo postihovat skutkovou podstatou správního deliktu
(přestupku). Mohlo by jít například o porušení povinnosti vydat rozhodnutí. Objektivní
stránka skutkové podstaty takového správního deliktu (přestupku) by pak zněla:
„nevyhoví žádosti nebo ji vyhoví jen zčásti bez rozhodnutí podle § …“.

Přestupek úřední osoby, resp. zaměstnance povinného subjektu

Výhodou tohoto návrhu řešení je přímé působení na úředníka směrem
k zabránění obstrukcím a porušování povinností při vyřizování žádostí o informace.

Zavedení přestupku úřední osoby, která by odpovídala za porušení konkrétní
povinnosti podle informačního zákona, naráží, obdobně jako v případě disciplinárního
deliktu, především na problém obtížnosti při prokazování konkrétního zaviněného
jednání, které je znakem skutkové podstaty přestupku, což je dáno především tím, že by
bylo složité dovodit odpovědnost konkrétního úředníka. Tento problém by mohl
vzniknout především v těch případech, kdy by se na rozhodování o poskytnutí
informace podílelo více osob.
Dalším úskalím je, opět obdobně jako v případě disciplinárního deliktu,
skutečnost, že povinnost poskytovat informace je v informačním zákoně uložena
povinné osobě jako celku, a nikoli konkrétnímu úředníkovi, to znamená, že ve skutkové
podstatě by musel být jako subjekt deliktu označena konkrétní úřední osoba
(funkcionář)což by však bylo v rozporu s hmotněprávní částí zákona, kde jsou
povinnosti uloženy zcela jinému subjektu. Zaviněné jednání konkrétní úřední osoby by
vzhledem k pojetí originární odpovědnosti právnické osoby (k tomu srov. výše), nebylo
možno přičíst povinnému subjektu za účelem uplatnění jeho odpovědnosti, neboť
povinný subjekt odpovídá za to, že zajistí, aby povinnosti jemu uložené byly splněny,
aniž by se přihlíželo k jednání konkrétních osob jednajících za povinný subjekt jeho
jménem (zaměstnanci).

Dalším možným problémem je rovněž nárůst agendy u správního orgánu, jenž by
byl příslušný k řešení přestupku, což by vyvolalo personální nárůst kapacity daného
orgánu. Dále se nedomníváme, že je vhodné vytvářet částečnou právní úpravu správní
To neplatí, pokud má subjekt deliktu několik podobně závažných povinností v jednom nebo více
ustanoveních (například rozdělených do písmen, bodů) a je postihován za porušení jedné, více nebo všech
těchto povinností, pak lze použít obecnější dikci: „nesplní některou z povinností podle §….“.
14
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odpovědnosti úřední osoby pouze pro oblast výkonu práva na svobodný přístup
k informacím, ale měla by být součástí obecné právní úpravy správní odpovědnosti
úředních osob.
Správní delikt povinné osoby

Výhodou návrhu tohoto řešení je, obdobně jako u přestupku úřední osoby, přímé
působení na povinný subjekt směrem k zabránění obstrukcí a porušování povinností při
vyřizování žádostí o informace.

Zavedení správního deliktu povinné osoby naráží především na problém
s deliktní způsobilostí povinného subjektu, kterým je orgán, resp. organizační složka
státu nebo územního samosprávného celku, neboť se jedná o entity bez právní
subjektivity (k tomu srov. § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, a § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Deliktní způsobilost (způsobilost k protiprávnímu jednání) je schopnost být
subjektem povinností, které vzniknou v důsledku porušení povinností, ale také
schopnost tyto povinnosti právně relevantně porušit. Deliktně způsobilá, a tedy
odpovědná, může být pouze fyzická nebo právnická osoba jako subjekt práva 15. Deliktní
způsobilost je tudíž podmínkou pro vznik správní odpovědnosti, resp. odpovědnosti za
porušení povinnosti obsažené v normě správního práva.
Samotná problematika správně-trestního postihu státu a územních
samosprávných celků při výkonu veřejné správy je složitou právně-teoretickou
otázkou 16.

V této souvislosti je nutno zmínit, že v návrhu nového zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, jenž vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích) – k tomu srov. usnesení
vlády č. 229 ze dne 3. dubna 2013, jenž se v současnosti nachází v přípravné fázi
legislativního procesu, bylo zvažováno vyloučení odpovědnosti za přestupek státu a
územních samosprávných celků při výkonu veřejné správy. K tomu například doc. Mates
(in Mates a kol., Základy správního práva trestního, 2008, C. H. Beck, str. 143) uvádí, že
„se zpravidla uznává, že „jelikož stát má monopol trestat, nemůže být sám trestán“. To
může být obdobně vztaženo též na územní samosprávné celky – obce a kraje. Lze tedy
zřejmě vyslovit tezi, že právnické osoby veřejného práva při výkonu vrchnostenské veřejné
správy podléhají také odpovědnosti (odpovědnosti za výkon veřejné správy), neměly by

Hendrych, D. a kol. Správní právo, 7. vydání, 2009, str. 107.
Trestní odpovědnost státu, tj. České republiky, a územního samosprávného celku, je při výkonu veřejné
moci vyloučena (§ 6 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).
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však odpovídat za správní delikt, byť současná situace je v tomto ohledu právě opačná.“.
Dále lze zmínit definici právnické osoby obsaženou v mezinárodních dokumentech,
které právnickou osobu shodně definují jako „jakýkoliv subjekt, který je právnickou
osobou podle příslušného vnitrostátního práva, s výjimkou států nebo jiných
veřejnoprávních subjektů při výkonu veřejné moci a veřejných mezinárodních organizací“.
Současný stav je nicméně takový, že mnoho zvláštních zákonů veřejnoprávní korporace
trestá (zákon o ochraně osobních údajů, zákon o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákon o archivnictví a spisové službě,
zákon o účetnictví, apod.). K tomu je však nutno pro vysvětlení zdůraznit, že stát (resp.
státní orgány) a územní samosprávné celky mohou být v právních vztazích buď v pozici
vykonavatele veřejné správy, nebo také v pozici adresáta veřejnoprávních povinností
(např. v oblasti požární ochrany, ochrany osobních údajů, stavebního práva apod.),
stejně jako jiné fyzické a právnické osoby. Pokud jsou stát a územní samosprávné celky v
pozici adresátů veřejnoprávních povinností, měly by odpovídat za jejich porušení stejně,
jako kterýkoli jiný adresát, a to i tehdy, kdy případné uložené pokuty jsou v případě
státních orgánů „přeléváním peněz z jedné kapsy do druhé“. Uložení správní sankce má
dopad na rozpočtovou situaci správního orgánu a může tedy plnit preventivní funkci
tak, aby ani správní orgány v pozici adresátů neporušovaly veřejnoprávní povinnosti.

Pokud je stát (jeho orgány) a územní samosprávné celky v pozici vykonavatelů
veřejné správy, vykonávají svoji zákonem stanovenou působnost a pravomoc. Jsou
přitom sice vázány řadou povinností (zejména ústavní zásadou legality), nejde však o
veřejné subjektivní povinnosti, jako v případě adresátů veřejné správy, ale o požadavky
stanovící hranice a meze výkonu veřejné moci, které jako takové jsou nedílnou součástí
kompetence správního orgánu. Jejich dodržení nebo případné porušení proto nemůže
být z podstaty věci předmětem vyvozování odpovědnosti za správní delikt (přestupek).
Náprava případných porušení těchto povinností (požadavků) se v konkrétních
případech provádí formou opravných a dozorčích prostředků (k tomu srov. například
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pořádkové
pokuty, a nikoli hmotněprávní sankce za porušení hmotněprávní povinnosti územního
samosprávného celku při jeho hospodaření; tyto pořádkové pokuty mají v podstatě
povahu zajišťovacích úkonů, jejichž účelem je umožnit provedení kontroly, a pokuta za
nepřijetí nápravných opatření má pak v podstatě povahu „exekučního“ nástroje), soudní
kontrolou apod. a případná škoda způsobená adresátovi je hrazena podle zákona č.
82/1998 Sb. Obecná náprava a prevence se pak zajišťuje uvnitř veřejné správy, např.
formou interního usměrňování výkonu veřejné správy metodickými pokyny vůči
podřízeným orgánům, školením zaměstnanců apod.
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Na základě výše uvedeného lze shrnout, že porušení zákonných premis
pro výkon veřejnoprávní působnosti a pravomoci (např. vydání správního rozhodnutí,
které bylo následně zrušeno odvolacím orgánem, neboť ten shledal rozpor se zákonem)
nelze považovat za porušení hmotněprávní povinnosti, které by bylo možno postihovat
skutkovou podstatou správního deliktu. Ochrana výkonu veřejnoprávní působnosti a
pravomoci je zajištěna procesní úpravou s možností opravných a dozorčí prostředků,
hierarchické nadřízenosti správních orgánů a prostředků kontroly a dozoru nad
výkonem veřejné správy.
Proto nelze uvažovat o uplatnění správně-právní
odpovědnosti státu a územního samosprávného celku, tedy ani o správním deliktu
povinné osoby.
Zhodnocení varianty II. z hlediska její proveditelnosti v praxi
Vzhledem k výše uvedenému se předkladatel přiklání k nezavádění
veřejnoprávní odpovědnosti, resp. správně-trestního postihu, za porušení právních
povinností obsažených v informačním zákoně. Předkladatel se domnívá, že zavedení
správně-trestního postihu do informačního zákona naráží na řadu právně-teoretických a
též i aplikačních obtíží, a navíc podle jeho názoru již v současnosti existují právní
instrumenty, které chrání řádný výkon práva na svobodný přístup k informacím. Jak je
uvedeno výše, v návrhu novely zákona informačního zákona, která se v současnosti
nachází v legislativním procesu, se navrhuje zavést tzv. informační příkaz, který umožní
nadřízenému orgánu přikázat povinnému subjektu přímé poskytnutí informace, pokud
neexistuje žádný zákonný důvod pro její odmítnutí (tím by mělo dojít k zamezení
procesního „ping-pongu“ spočívajícího v opakovaném bezdůvodném odmítání žádostí o
informace). Předkladatel se taktéž nedomnívá, že zakotvení sankčního mechanismu do
informačního zákona může být bez výhrad efektivní zárukou dodržování právních
povinností, jejichž porušení by bylo postiženo správní sankcí. Nelze totiž předem
odhadnout, kolika případů porušení těchto povinností by se správní postih reálně týkal,
a zda by uložená správní sankce dostatečně plnila svou preventivně-represivní funkci,
tedy potrestat pachatele deliktu a odradit jej v budoucnu od dalšího porušování
právních povinností. Ponechání informačního zákona bez sankčních ustanovení mimo
jiné přispěje alespoň k minimální nápravě jevu nazvaného hypertrofie správně-trestní
represe (o tom srov. výše).
4.3 Srovnání zahraničních právních úprav sankčního postihu za porušení
právních povinností na úseku poskytování informací
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Předkladateli se z jemu dostupných zdrojů podařilo porovnat právní úpravy
sankčního postihu za porušení povinností na úseku poskytování informací v níže
uvedených členských státech Evropské unie. Vzhledem k odlišnosti právních řádů těchto
zemí, zejména ve vztahu k odpovědnostním mechanismům, ve srovnání s právním
řádem České republiky, je nutno brát námi učiněné závěry o druzích sankčního postihu
(především správního a trestního) s určitou rezervou. To platí též o námi užívané
terminologii (např. „delikt“).

Slovenská republika
Některé způsoby jednání osob, vymezené v ustanovení § 21a odst.. 1 zákona
o svobodě informací, včetně porušení povinností, které vyplývají z informačního zákona,
jsou postihovány skutkovou podstatou přestupku 17.

Častým porušením zákona o svobodě informací je nečinnost. Jde například
o nevyřízení žádosti o informace ve lhůtě podle § 17 zákona o svobodě informací (resp.
úplné "ignorování" žádosti o informace) nebo nevydání rozhodnutí o odvolání ve lhůtě
podle § 19 odst. 3 zákona o svobodě informací. Někdy bývá tato nečinnost
zdůvodňována tím, že povinná osoba nebyla nečinná, ale využila možnost
předpokládanou ustanovením § 18 odst. 3 nebo § 19 odst. 3 zákona o svobodě informací
a vydala fiktivní rozhodnutí. Zákon o svobodě informací však v § 18 odst. 2 výslovně
ukládá povinné osobě vydat písemné rozhodnutí v případě, že požadovanou informaci
nezpřístupní i jen zčásti. Pokud povinná osoba v zákonem stanovené lhůtě požadovanou
informaci nezpřístupní, ani nerozhodne o nezpřístupnění informace a nevydá o tom
písemné rozhodnutí, poruší tuto zákonnou povinnost. Tuto skutečnost mnohokrát
konstatovaly i soudy. Nečinností povinné osoby nebo odvolacího orgánu tedy dochází ke
spáchání přestupku. Nejvyšší soud Slovenské republiky 18 ve svém rozsudku potvrdil, že
§21a
Přestupky
(1)
Přestupku se dopustí ten, kdo
a)
vědomě vydá a zveřejní nepravdivé nebo neúplné informace,
b)
vydáním rozhodnutí nebo vydáním příkazu, nebo jiná opatřením zapříčiní porušení práva na
přístup k informacím,
c)
poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem.

17

(2)
Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.
(3)
Přestupek podle odstavce 1 je možné projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného
zástupce nebo opatrovníka (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel je účastníkem řízení o přestupku.
(4)
V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele
a kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán.
(5)
Přestupky podle tohoto zákona projednává obvodní úřad.
(6)
Na přestupky a jejich projednávání se vztahuje všeobecný předpis o přestupcích.27a)

27a)Zákon
18

Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb., o priestupkoch v znení neskorších priedpisov.
Rozsudek Nejvyššího soudu SR sp. zn.. 6 SZI 1/2010 ze dne 16. června 2010.
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zákon o svobodě informací sice předpokládá vydání fiktivního rozhodnutí jako následek
nečinnosti povinné osoby, ale takový postup povinné osoby není zákonem dovolen a je
nezákonný, protože žadatel o informace má právo, aby povinná osoba vydala písemné
rozhodnutí obsahující odůvodnění ve smyslu § 47 zákona o správním řízení. Nečinnost
povinné osoby a vydání fiktivního rozhodnutí v důsledku této nečinnosti tedy podle
Nejvyššího soudu Slovenské republiky není zákonným a legitimním způsobem vyřízení
žádosti o informace.

Přestupkem je také porušení povinností týkajících se povinného zveřejňování
informací vyplývajících z ustanovení zákona o svobodě informací nebo nezveřejnění
smluv anebo faktur, které mají být podle zákona zveřejněné.
Na Slovensku je tedy sankční postih za porušení právních povinností na úseku
poskytování informací řešen v rovině správního práva v podobě přestupku.

Polská republika
Polská právní úprava sankcionuje povinný subjekt za neoprávněné odepření
poskytnutí informace pokutou, trestem omezení svobody nebo trestem odnětí svobody
až na jeden rok. Jedná se tedy spíše o model trestní odpovědnosti, neboť pokutou lze
rozumět nejspíše peněžitý trest, a trest omezení nebo odnětí svobody jsou typickými
trestněprávními sankcemi. Jedná se tudíž o odlišnou právní úpravu odpovědnosti nežli
na Slovensku.
Slovinská republika
Slovinský zákon o přístupu k informacím obsahuje tzv. odpovědnost za delikty.
Představitel úřadu je postihován za zničení dokumentu, spisu, svazku, registru, záznamu
nebo dokumentačního materiálu, obsahujícího veřejné informace, s úmyslem
znepřístupnit tyto informace veřejnosti, nebo za neoprávněné neposkytnutí požadované
informace ve stanovené lhůtě anebo nezveřejnění sestavy veřejných informací.

Dále upravuje delikt fyzické osoby a právnické osoby nebo podnikatele za neoprávněné
použití informací poskytnutých k opakovanému použití (re-use), tj. k jiným než
sjednaným či stanoveným účelům.

Dále je postihován úředník za nepředání vyžádaného dokumentu, spisu, složky,
registru, záznamu nebo dokumentačního materiálu Informačnímu komisaři, ačkoliv je
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v držení povinného subjektu, a dále za to, že nepředá požadovaný dokument, spis,
složku, registr, záznam nebo dokumentační materiál žadateli.
Tyto delikty jsou postihovány pokutou ve stanoveném zákonném rozpětí.
V porovnání s předchozími státy se jedná o sankční postih pravděpodobně v režimu
správního práva, tedy podobný právní úpravě na Slovensku.

Estonská republika
Zákon o přístupu k informacím upravuje tzv. porušení požadavků na zveřejnění
a poskytnutí informací. Za úmyslné poskytnutí nesprávné informace nebo úmyslné
zveřejnění nebo poskytnutí informace určené jen k vnitřnímu použití, nebo nesplnění
pokynu Inspektorátu pro ochranu údajů se uloží pokuta.
Podle trestního zákona je postihován pokutou nebo ztrátou svobody za trestný
čin porušení požadavků na zveřejnění a poskytnutí informací ten, kdo úmyslně poskytl
nesprávné informace nebo úmyslně zveřejnil nebo poskytl informace určené jen
k vnitřnímu použití, pokud to způsobí významnou škodu na právech a zájmech
chráněných zákonem nebo veřejným zájmem jiné osoby.

Estonská právní úprava obsahuje jak správní, tak i trestní postih za porušení
povinností na úseku poskytování informací. Je tedy v porovnání s předchozími státy
právní úpravou nejširší. Ohledně trestního postihu se dá též připodobnit k polské
úpravě.

Zhodnocení zahraničních právních úprav ve vztahu k právnímu řádu České
republiky
Jak je již uvedeno výše, v současnosti není v informačním zákoně zakotven žádný
sankční mechanismus, přičemž na základě v tomto materiálu uvedených argumentů se
předkladatel přiklonil k tomu, že zavádění sankčního mechanismu není v současnosti
nutné, a proto takový návrh řešení nedoporučuje. Na tom nic nezmění ani skutečnost, že
ve většině zemí světa je sankční mechanismus za porušení povinností na úseku
poskytování informací v nějaké podobě (nejspíše správní a trestní odpovědnost)
zakotven 19. Nicméně je nutno dodat, že vzhledem k odlišnosti jednotlivých právních

K tomu srov. David Banisar, Freedom of Information Around The World, A Global Survey of Access to
Government Information Laws, 2006, str. 20, http://www.privacyinternational.org/foi/foisurvey
2006.pdf: „Prakticky všechny zákony upravující poskytování informací ve světě obsahují ustanovení pro
uložení sankcí povinným subjektům nebo úředníkům v případě, kdy informace neoprávněně odepírají.
Typicky v případě, kdy úřad nebo úředník bezdůvodně odmítá zveřejnit informace, nebo změní či zničí
dokumenty. Sankce mohou být uloženy povinnému subjektu nebo jako správní nebo trestní postih
konkrétních pracovníků. Většina zákonů stanoví pokuty a dokonce vězení za závažná porušení. Tresty odnětí
19
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a též i politických systémů, se nedomníváme, že by tento fakt mohl být relevantním
důvodem pro zakotvení podobného sankčního mechanismu do právního řádu České
republiky. Navíc se předkladateli vzhledem k jeho omezeným možnostem daným jeho
věcnou působností, nepodařilo zjistit, nakolik je tento sankční mechanismus v praxi
reálně využíván, tedy v kolika případech zjištění porušení právních povinností je
uložena sankce, a nakolik její uložení plní preventivně-represivní funkci 20. Na základě
toho nelze učinit relevantní závěr ohledně toho, zda je existence sankčního mechanismu
v jednotlivých zemích efektivní zárukou dodržování právních povinností na úseku
poskytování informací, a nelze tedy vyvodit žádný relevantní závěr ohledně efektivity
zavedení podobného sankčního mechanismu do právního řádu České republiky.
4.4 Zhodnocení možnosti zavedení sankčních mechanismů do informačního
zákona
Z provedené analýzy zkoumající možnosti zavedení sankčního mechanismu do
informačního zákona dospěl předkladatel k závěru, že zavedení odpovědnostního
mechanismu (ať už disciplinárního nebo správního) nelze doporučit. Nejvýznamnějším
argumentem pro takový závěr je fakt, že zavedení sankčního mechanismu naráží na řadu
teoretických i praktických obtíží, mezi které patří především skutečnost, že právní řád
České republiky v současnosti nepřipouští správně-trestní postih státu a územního
samosprávného celku při výkonu veřejné správy, neboť porušení zákonných premis pro
výkon veřejnoprávní působnosti a pravomoci nelze považovat za porušení
hmotněprávní povinnosti, které by bylo možno postihovat skutkovou podstatou
správního deliktu. Navíc v současné době existují (popřípadě se jejich vznik teprve
navrhuje – viz informační příkaz) právní nástroje, které řádný výkon práva na svobodný
přístup k informacím chrání. Dále se předkladatel nedomnívá, že by zavedení sankčního
mechanismu
bylo
jasnou
zárukou
dodržování
povinností
na
úseku
poskytování informací, neboť nelze předem odhadnout, kolika případů porušených
právních povinností by se odpovědnostní postih ve skutečnosti týkal.

svobody jsou poměrně vzácné. V posledních letech došlo jen k několika málo případům ve Spojených státech
na místní úrovni. V Indii začali informační komisaři pokutovat informační úředníky, kteří odmítali nebo
opožděné poskytovali informace podle zákona o právu na informace. Sankce jsou nezbytnou součástí každé
právní úpravy, určující závažnost porušení zákona. Sankce uložené úřadům, které odmítají vydat informace,
tak kompenzují žadatele. Nicméně často panuje obecná nechuť státních orgánů uplatnit sankce vůči vlastním
zaměstnancům za uposlechnutí svých neformálních pokynů.“.
20 Vzhledem ke specifickému vztahu České republiky a Slovenské republiky je nám z neověřených zdrojů
známo, že k uložení pokuty za přestupek dochází na Slovensku zcela výjimečně.
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5. Posouzení souladu českého právního řádu s Úmluvou Rady Evropy o přístupu
k úředním dokumentům za účelem přistoupení České republiky k této Úmluvě
Posouzení souladu českého právního řádu s Úmluvou Rady Evropy o přístupu
k úředním dokumentům (dále jako „Úmluva“) bylo provedeno ke splnění úkolu č. 1.15,
plynoucího ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, podle
něhož mělo Ministerstvo vnitra do 31. prosince 2012 předložit vládě návrh na podpis a
ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům (Council of Europe
Convention on Access to Official Documents). Tento úkol byl splněn, přičemž vláda
usnesením č. 3/2012 vzala posouzení na vědomí, aniž by uložila další přípravu ratifikace
Úmluvy. Ani nová Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 již
výslovně s ratifikací Úmluvy nepočítá.
V následujícím textu je uvedeno shrnutí závěrů uvedeného posouzení spolu
s informací, jakým způsobem lze sjednocení dosáhnout.
5.1 Soulad informačního zákona s Úmluvou
Posouzení identifikovalo jako rozporná s Úmluvou následující ustanovení platného
znění informačního zákona:

1. Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) InfZ (Povinný subjekt může omezit poskytnutí
informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním
předpisům povinného subjektu) výslovně neodpovídá žádné z výjimek pro
neposkytnutí informací, uvedených v čl. 3 odst. 1 Úmluvy. Zčásti by toto
ustanovení zřejmě bylo možné podřadit pod čl. 3 odst. 1 písm. k) Úmluvy
(důvěrný charakter porad uvnitř orgánů veřejné správy či mezi jednotlivými orgány
veřejné správy při prověřování určitých záležitostí), jazykové znění InfZ je nicméně
širší.

Připravený text novely ovšem podmiňuje užití jakéhokoli ustanovení
informačního zákona provedením tzv. testu proporcionality (návrh nového § 12
odst. 2), což spolu s nutností restriktivního výkladu jakéhokoli ustanovení
omezujícího přístup k informacím umožňuje učinit závěr, že omezení upravené
v § 11 odst. 1 písm. a) InfZ by bylo ve spojení s nově navrhovaným § 12 odst.
2 informačního zákona slučitelné s Úmluvou.

2. Jako odporující Úmluvě bylo dále vyhodnoceno ustanovení § 14 odst. 5 písm. c)
InfZ (Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace se
nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do
7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli). Konkrétně byl identifikován možný
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rozpor s čl. 5 odst. 2 Úmluvy (Žádostí o přístup k úřednímu dokumentu se zabývá
každý orgán veřejné správy, který má daný dokument v držení. Pokud orgán veřejné
správy nemá daný dokument v držení nebo není-li oprávněn danou žádost vyřídit, je
povinen, pokud je to v jeho možnostech, předat žádost nebo odkázat žadatele na
věcně příslušný orgán veřejné správy.). InfZ předpokládá odložení žádosti pro
nedostatek působnosti povinného subjektu (ve smyslu Úmluvy v situaci, kdy
povinný subjekt nemá požadovanou informaci k dispozici), nikoli však její
předání nebo odkaz žadatele na příslušný subjekt (podle InfZ musí povinný
subjekt odůvodnit odložení žádosti, nikoli zjišťovat a žadateli uvádět, který orgán
má informaci v držení).

Novela informačního zákona tento rozpor řeší změnou § 14 odst. 5 písm. c) tím,
že povinnému subjektu výslovně ukládá, aby v odůvodnění odložení žádosti
výslovně uvedl, který povinný subjekt informaci může poskytnout, je-li mu znám.
Ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ ve znění připravované novely by tedy
nebylo v rozporu s Úmluvou.
3. Jako třetí problematické ustanovení informačního zákona byl identifikován § 17
odst. 1 InfZ (Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací
oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací
žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací). Toto ustanovení není v souladu s čl. 7 odst. 2 Úmluvy (Za kopii
úředního dokumentu může být žadateli účtován poplatek, který by měl být
přiměřený a neměl by přesahovat skutečné náklady na reprodukci a doručení
dokumentu. Je povinností zveřejnit sazebník poplatků.), neboť Úmluva
neumožňuje vyžadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
a ustanovení § 17 odst. 1 InfZ je proto v rozporu s Úmluvou (výklad, podle
něhož by bylo možné náklady na vyhledání informací podřadit pod náklady na
reprodukci dokumentu, by byl nepřiměřeně extenzivní a zjevně by odporoval
smyslu dotčeného článku Úmluvy).
4. Úmluva dále v čl. 3 odst. 2 stanoví požadavek hodnocení veřejného zájmu při
uplatňování důvodů pro neposkytnutí informací (Přístup k informacím
obsaženým v úředním dokumentu může být odmítnut, pokud by zpřístupnění
takové informace poškodilo nebo by mohlo pravděpodobně poškodit některý ze
zájmů uvedených v odstavci 1, pokud ovšem v otázce zpřístupnění nepřevažuje
veřejný zájem.). Platné znění informačního zákona s tímto institutem výslovně
nepočítá, byť v současnosti z některých rozsudků soudů vyplývá, že toto
posuzování by v určitých případech mělo být součástí aplikace InfZ již nyní
(typicky při řešení střetu práva na ochranu osobnosti a soukromí a práva na
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informace), bez výslovného doplnění InfZ však nebude možné považovat čl. 3
odst. 2 Úmluvy za adekvátně provedený.

Novela informačního zákona na tuto skutečnost reaguje a do § 12 doplňuje nový
odstavec 2 následujícího znění: Pokud důvod zákonem stanovené ochrany
informace nepřevažuje nad veřejným zájmem na jejím poskytnutí, povinný subjekt
informaci poskytne. Přitom zejména dbá, aby poskytnutím informace nedošlo
k nepřiměřenému zásahu do práv nebo oprávněných zájmů osob, jichž se informace
týká. Ustanovení věty první a druhé se nepoužijí v případě informace chráněné
podle § 7 nebo § 11 odst. 4 písm. b). Lze tedy shrnout, že informační zákon ve
znění připravované novely bude v souladu s čl. 3 odst. 2 Úmluvy.

5.2 Soulad zákona o právu na informace o životním prostředí s Úmluvou
Posouzení souladu českého právního řádu s Úmluvou z roku 2012 identifikovalo
rovněž nesoulad zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
s Úmluvou. Jako nesouladné bylo identifikováno ustanovení § 8 odst. 3 písm. d) InfŽP
(Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud se týká vnitřních pokynů povinného
subjektu, které se vztahují výhradně k jeho vnitřnímu chodu.), které neodpovídá žádné
z přípustných výjimek pro neposkytnutí informací, uvedených v čl. 3 odst. 1 Úmluvy.
Zčásti by toto ustanovení bylo možné podřadit pod čl. 3 odst. 1 písm. k) Úmluvy
(důvěrný charakter porad uvnitř orgánů veřejné správy či mezi jednotlivými orgány
veřejné správy při prověřování určitých záležitostí), znění InfŽP je však významově širší
a nesoulad nelze vyřešit pouze výkladem. Kromě toho by zákon o právu na informace
o životním prostředí vyžadoval též zakotvení pravidla o hodnocení veřejného zájmu
při uplatňování důvodů pro neposkytnutí informací, jak vyplývá z čl. 3 odst. 2
Úmluvy (Přístup k informacím obsaženým v úředním dokumentu může být odmítnut,
pokud by zpřístupnění takové informace poškodilo nebo by mohlo pravděpodobně poškodit
některý ze zájmů uvedených v odstavci 1, pokud ovšem v otázce zpřístupnění nepřevažuje
veřejný zájem.).
Připravený text nvely informačního zákona počítá mj. též se sjednocením
procesního i hmotněprávního rámce pro přístup k informacím. Měl by být opuštěn
systém dvou právních předpisů (obecného a „speciálního“ pro získání informací
o životním prostředí). Vešketé informace by měly být zpřístupnitelné podle
informačního zákona. Zákon o právu na informace o životním prostředí by již
neupravoval přístup k informacím na základě žádostí. Přijetím navržené úpravy by tedy
nesoulad mezi zákonem o právu na informace o životním prostředí a Úmluvou odpadl
(postačilo by vyřešit shora zmíněné problematické aspekty informačního zákona).
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5.3 Soulad ostatních právních předpisů s Úmluvou
V souvislosti s podpisem a ratifikací Úmluvy je vhodné zvážit, zda nebude třeba
změnit i některé specifické předpisy vylučující nebo modifikující obecný přístup
k informacím. Jejich „vytipování“ by patrně mělo být až součástí připomínkového řízení.

Úmluva se dotkne též poskytování dokumentů ze spisů vedených ve správním
řízení, neboť správní orgány ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu lze považovat za
orgány veřejné správy ve smyslu Úmluvy (viz čl. 1 odst. 2 písm. a) bod i1 a i3)
a dokumenty, které tvoří spis o správním řízení podle § 17 odst. 1 správního řádu, za
úřední dokumenty ve smyslu Úmluvy (viz čl. 1 odst. 2 písm. b)). Podle čl. 2 odst. 1
Úmluvy musí smluvní strana každé osobě zaručit právo mít na požádání přístup
k úředním dokumentům, tedy též dokumentům ve spisu vedeném ve správním řízení.
V tomto smyslu již vykládají správní soudy ve své judikatuře právo na přístup
k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, ve vztahu k informacím obsaženým ve spisech o správním
řízení, tedy že lze tyto informace získat na základě žádosti o informace s výjimkou
informací týkajících se soukromí osob (vyloučení osobních údajů) a s dalšími výjimkami
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato praxe plně odpovídá Úmluvě,
viz čl. 6 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. f), může však být prolomena novou
povinností posuzovat závažnost důvodů pro vyloučení poskytnutí informace s veřejným
zájmem na poskytnutí informace. Taková změna však bude plně pokryta navrhovanou
úpravou zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ustanovení § 38 správního řádu představuje právní úpravu privilegovaného
přístupu k informacím ve spisu o správním řízení pro určité osoby (mají přístup ke všem
informacím včetně například osobních údajů). Správní řád tak osobám podle § 38 odst. 1
a 2 přiznává více práv v přístupu k informacím obsaženým ve spisu o správním řízení
nežli Úmluva a není třeba jej měnit (čl. 1 odst. 1). Za pořízení kopie při nahlížení do spisu
se platí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky č. 3 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou tohoto
zákona. Novelou zákona o správních poplatcích č. 274/2012 Sb. stanovil sazbu
správního poplatku na 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou započatou stránku
kopie ze správního spisu. Správní poplatek za poskytnutí kopie ze správního spisu
tedy po obsahové stránce odpovídá čl. 7 odst. 2 Úmluvy, neboť je odvozen od
reálných nákladů spojených s pořízením kopie listiny.
Vzhledem k široké definici úředního dokumentu v Úmluvě může být nutné
novelizovat i další položky Sazebníku správních poplatků. Správní poplatek se vybírá
například za nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (položka 2 písm. a)
Sazebníku správních poplatků), zatímco podle čl. 7 odst. 1 Úmluvy má být zdarma; dále
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viz např. položky 126, 155 písm. a) Sazebníku správních poplatků. Specifickou
problematikou je dopad čl. 7 odst. 2 Úmluvy na elektronické úřední dokumenty, na
jejichž zpřístupňování Úmluva také dopadá a jejichž vydávání je nyní zpoplatněno mj.
jako vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. V důvodové
zprávě k Úmluvě (bod 12 důvodové zprávy) se uvádí, že smluvní strany musí mít
prostor pro uvážení, jak definují elektronický dokument („…While it is usually easy to
define the notion concerning paper documents, it is more difficult to define what is a
document when the information is stored electronically in data bases. Parties to the
Convention must have a margin of appreciation in deciding how this notion can be
defined…“). S osvobozením právnických a fyzických osob od poplatků v důsledku
existence mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se nicméně počítá (§
8 odst. 1 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb.). Obecně je tedy otázkou, zda lze obhájit
stávající úroveň zpoplatnění nahlížení nebo zpřístupňování (kopií) úředních
dokumentů, která je stanovena Sazebníkem správních poplatků (například odkazem na
obchodní a další ekonomické zájmy státu na tomto zpoplatnění (podle čl. 3 odst. 1 písm.
g) Úmluvy).
5.4 Způsob odstranění nesouladu českého právního řádu s Úmluvou (jako
podmínka ratifikace Úmluvy)
Z výše uvedeného vyplývá, že s výjimkou úhrady nákladů za poskytnutí
informací, resp. s výjimkou souladu s čl. 7 odst. 2 Úmluvy, jsou identifikovaná
problematická ustanovení Úmluvy řešena nyní připravovanou novelou
informačního zákona. Konečné soudy však bude možno vyslovit až na základě
výsledků legislativního procesu.
K vyřešení rozporu českého právního řádu (§ 17 odst. 1 InfZ a některé položky
sazebníku správních poplatků) s čl. 7 odst. 2 Úmluvy je možné přistoupit buď novelizací
příslušných zákonů nebo uplatněním výhrady k čl. 7 odst. 2 Úmluvy.
5.4.1 Změna vnitrostátních předpisů
V průběhu připomínkového řízení k analýze účinnosti informačního zákona byl
formou zásadních připomínek uplatňován nesouhlas s úpravou § 17 odst. 1 InfZ tak, aby
nebylo možné požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Povinné
subjekty vesměs argumentovaly tím, že jde o jediný nástroj k alespoň částečnému
usměrnění žádostí o nepřiměřeně velké množství informací, které je nutné rozsáhle
vyhledávat a shromažďovat. Vyskytl se i názor, podle něhož by zrušení této možnosti
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muselo být spojeno s výslovným uvedením zákonného důvodu pro odmítnutí
kverulačních či šikanózních žádostí o informace. Taková možnost by Úmluvě
neodporovala, neboť ta ve svém čl. 5 odst. 5 bod ii. dává možnost zjevně nedůvodnou
žádost odmítnout. Na druhou stranu předkladatel již při přípravě novely informačního
zákona navrhoval zavedení ochrany proti kverulantským a šikanózním žádostem,
nicméně s ohledem na odpor především ze strany neziskového sektoru, poukazující na
značné riziko zneužitelnosti takového institutu, bylo od jeho navržení ustoupeno.
Nicméně návrh na redukci úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se
zřejmě setká rovněž se značným odporem, tentokrát ze strany připomínkových míst –
povinných subjektů.
Zbývá dodat, že v souvislosti s úpravou § 17 InfZ by bylo nutné dále upravit
příslušné části nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
(především se jedná o zrušení jeho § 2 odst. 1 písm. d) a § 7 v souvislosti s tím, že
nebude možné požadovat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací).
5.4.2 Možnost uplatnění výhrady k čl. 7 odst. 2 Úmluvy
Samotný text Úmluvy možnost výhrady nezakazuje. Dle ustanovení čl. 19
Vídeňské úmluvy o smluvním právu platí, že stát může při podpisu, ratifikaci, přijetí,
schválení smlouvy nebo přístupu k ní učinit výhradu. Podle názoru předkladatele by
učinění výhrady k ustanovení článku 7 odst. 2 Úmluvy mohlo být považováno za
nepřiměřený zásah do práva na informace. Z tohoto důvodu by se mohlo jednat
o výhradu neslučitelnou s předmětem a účelem Úmluvy, která je v souladu s čl. 19
Vídeňské úmluvy o smluvním právu (publ. pod č. 15/1988 Sb.) nepřípustná. Zjevně
obstrukční žádosti představující nadměrnou zátěž pro orgány veřejné správy při
poskytování veřejných dokumentů je možné odmítat v souladu s článkem 6 odst. 2
Úmluvy. Případná výhrada k článku 7 odst. 2 Úmluvy znamená příliš široký zásah do
práva na přístup k informacím, neboť vyjadřuje úmysl České republiky zpoplatňovat
pořizování veškerých kopií veřejných dokumentů nad rámec nákladů na reprodukci a
doručení. Tím by mohl být ohrožen základní účel Úmluvy vyjádřený v její preambuli a
riziko, že by smluvní strany Úmluvy učinily k české výhradě námitku, vidíme jako velmi
vysoké.
5.5 Návrh postupu
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V otázce přistoupení či nepřistoupení k Úmluvě doporučuje předkladatel
v první fázi vyčkat ukončení legislativního procesu novely informačního zákona,
která by měla zjištěné rozpory odstranit. V případě přijetí rozhodnutí o přistoupení
České republiky k Úmluvě by mohla být zvážena možnost uplatnění výhrady k čl. 7 odst.
2 Úmluvy (viz rizika výše). Alternativně je možné provést novelizaci informačního
zákona v § 17 odst. 1 vyloučením možnosti žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací. Vzhledem k tomu, že Česká republika musí do 18. července 2015
transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského Parlamentu a Rady
2013/37/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací
veřejného sektoru (Ú. v. EU, L 175/1), bylo by možné novelizaci provést v souvislosti
s touto transpozicí. Je nicméně nutné upozornit, že zrušení této položky by mělo být
provázeno zavedením jiného mechanismu k řešení případů zjevně obstrukčních žádostí,
např. umožněním odmítnout žádost o informace z důvodu zjevné obstrukce. V opačném
případě je značné riziko zásadního odporu ze strany připomínkových míst a obtížná
prosaditelnost takové změny.
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