II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

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. Strategie byla aktualizována usnesením vlády ze dne 22. května
2013 č. 381. Tato aktualizace modifikovala též předmětný úkol, 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.

Cílem nyní předkládané analýzy je zhodnotit procesní nedostatky právní úpravy
v aplikační praxi, zejména v oblasti postupů povinných subjektů při vyřizování žádostí
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), 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.
Předkládaná analýza je obsahově rozdělena do 4 hlavních kapitol, a to:
Systémové příčiny nízké vymahatelnosti práva na informace, Informační komisař,
Implementace sankčních ustanovení do informačního zákona a Posouzení souladu
českého právního řádu s Úmluvou Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům za
účelem přistoupení České republiky k této Úmluvě.

K hlavnímu tématu analýzy, tedy možnosti zřízení institutu informačního
komisaře zaujal předkladatel následující závěry. Dle názoru předkladatele není zřízení
informačního komisaře v podobě metodicko-konzultačního orgánu cestou k naplnění

účelu Strategie v oblasti 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. 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.

K možnosti zavedení sankčních mechanismů do informačního zákona zaujal
předkladatel závěr, 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.

V otázce přistoupení či nepřistoupení k Úmluvě doporučuje předkladatel v první
fázi vyčkat ukončení legislativního procesu připravované novely informačního zákona,
která by měla odstranit zjištěné rozpory české úpravy práva na informace s Úmluvou.
V případě přijetí rozhodnutí o přistoupení České republiky k Úmluvě by mohla být
zvážena možnost uplatnění výhrady k čl. 7 odst. 2 Úmluvy (předkladatel v analýze
upozorňuje na rizika s tím spojená). 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.
Připomínkové řízení
Bude doplněno.

