Webinář na téma:

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999
SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
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Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Právní předpisy
• Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (LZPS)
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád)
• zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (OZř)
• Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
(Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad)
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních
údajů) + obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
• Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Poskytování informací podle
informačního zákona

Poskytování informací podle informačního
zákona
• Obce, jakožto územně samosprávné celky mají povinnost poskytovat
informace podle informačního zákona - § 2 odst. 1 informačního zákona
• Povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí nebo vytváření
nových informací
• V tomto zákoně rozlišujeme poskytování informací
• Na žádost - § 4a informačního zákona
• Povinné zveřejňování informací- § 5 odst. 1 informačního zákona
• Dobrovolné zveřejňovaní informací - § 5 odst. 7 informačního zákona

• Povinnost poskytovat různé informace může být stanovena i v jiném
zákonu (kde může být upraven i postup pro toto poskytování) nebo naopak
může být stanoveno, že některé informace nelze poskytnout

Žádosti podle informačního
zákona

Žádost
• Žádost – ústní nebo písemná, možnost i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací – žádat může jak FO, tak PO

• Pokud žadatele neuspokojí odpověď na ústní žádost musí podat žádost písemnou (i elektronickou)
• Tato žádost se vyřizuje bezformálně

• Písemná žádost

• Musí být zřejmé komu je určena (označení povinného subjektu), a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace podle informačního zákona
• FO musí uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (bydliště) a adresu
pro doručování, pokud se neshoduje
• PO musí uvést název, číslo IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, pokud se neshoduje)

• Pokud žádost (písemná) neobsahuje označení povinného subjektu, označení že se jedná
o žádost ve smyslu informačního zákona a adresu pro doručování → pokud není splněno,
nejedná se o žádost dle informačního zákona
• Elektronicky doručovaná žádost musí být podána pomocí elektronické adresy podatelny
(je-li zveřejněna, jinak jakákoliv elektronická adresa podatelny) – pokud se tak nestane →
nejedná se o žádost podle informačního zákona

Postup při vyřizování žádosti
• Tři možnosti, jak postupovat
• Žádosti vyhovět a informaci poskytnout (nevydává se rozhodnutí)
• Odložit žádost
• Vydat rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí)

• Na veškerý postup podle tohoto zákona se použijí ustanovení
správního řádu o základních zásadách, ochraně před nečinností a
určení nadřízeného orgánu
• Pokud není stanoveno jinak, ustanovení správního řádu se použijí na
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolací řízení a v řízení o stížnosti a
pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

Postup při vyřizování žádosti
• Povinnost obce poskytovat informace o veškeré své činnosti –
vrchnostenské (např. rozhodování) i nevrchnostenské (např. nakládání
s majetkem)
• Pokud přijde žádost, která zjevně nepatří do působnosti obce – odloží se
(žádost se nikam nepostupuje)
• Žádosti jak z přenesené působnosti (vyřizovány v přenesené působnosti), tak
samostatné působnosti (vyřizování v samostatné působnosti)
• Přenesená působnost – vyřizuje orgán, do jehož působnosti informace spadá,
samostatná působnost – vyřizuje rada obce

• Povinnost poskytovat informace mají i tzv. veřejné instituce (např.
příspěvkové organizace, obchodní korporace, školské právnické osoby)
• Nemohou předat k vyřízení obci, ale sami žádost vyřídí

Postup při vyřizování žádosti – poskytnutí
informace
• Požadovanou informaci je nutno poskytnout do 15 dnů ode dne přijetí
žádosti - § 14 informačního zákona
• Prodloužit lze maximálně o 10 dnů

• Žadatele je nutno prokazatelně informovat (i o důvodech) – před uplynutím lhůty pro
poskytnutí informace
• ze závažných důvodů
• Vyhledávání nebo sběr informací v jiných úřadovnách
• Vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
• Konzultace s jiným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí

• Možnost žadatele odkázat na již zveřejněnou informaci - § 6 informačního
zákona
• Do 7 dnů
• Žadatel může na poskytnutí trvat – nutné poskytnout

• O postupu obec vyhotovuje záznam

Dotčené osoby
• Osoby, jichž se informace týká
• Nutnost vyrozumět a vyzvat k vyjádření
• V případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí – doručit těmto osobám

Licenční a podlicenční smlouvy
• Informace, která je předmětem autorskoprávní ochrany se poskytuje na základě
licenční nebo podlicenční smlouvy, pokud povinný subjekt vykonává majetková
práva a jejich rozsah rozšiřování či zveřejňování umožňuje - § 14a informačního
zákona
• nelze poskytnout pouze informaci, pokud by tím došlo k porušení ochrany tohoto
práva nebo při specifických případech, kdy informace je v držení subjektů
vyjmenovaných v §11 odst. 5 informačního zákona
• Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada nákladů,
nestanoví-li licenční smlouva jinak (na základě které obec toto právo získala)
• Poskytnutí musí umožňovat další užití informace žadatelem
• Licence se poskytuje jako nevýhradní – výhradní pouze pokud je to nezbytné a je
to ve veřejném zájmu
• Povinnost zveřejnit vzor licenční smlouvy, která může být použita jako návrh
(způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňování informace poskytnuté na žádost
• Do 15 dnů je nutné informaci poskytnutou na žádost zveřejnit též
způsobem umožňující dálkový přístup
• Ve volném formátu (např. PDF, nikoliv doc – stanovisko MVČR)
• Ve všech formátech, ve kterých byla vytvořena

• Nutnost dbát na ochranu osobních údajů jak žadatele, tak osob, jichž
se poskytnutá informace týká (nutnost anonymizovat)
• U některých informací (informací v jiné, než elektronické podobě,
mimořádně rozsáhlých informací, informací poskytnutých sdílením
dat a informaci, která se v průběhu času mění) je nutné zveřejnit
pouze doprovodnou informaci s jejím obsahem

Odložení žádosti
• Pokud žádost neobsahuje dostatek informací a tento nedostatek brání
postupu v řízení
• Je nutné vyzvat k doplnění (do 7 dnů ode dne podání žádosti) – pokud není
doplněno do 30 dnů ode dne doručení výzvy → odložení žádosti

• Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti
• S odůvodněním se sdělí žadateli do 7 dnů (ode dne doručení žádosti)

• Pokud není do 60 dnů ode dne oznámení zaplacena náhrada nákladů
za poskytnutí informace
• Nevydává se rozhodnutí

Odmítnutí žádosti
• Pokud je žádost nesrozumitelná nebo požadovaná informace neurčitá
• Je nutno vyzvat žadatele k upřesnění žádosti (do 7 dnů od doručení), pokud není do 30 dnů
ode dne doručení výzvy upřesněno → odmítnutí žádosti

• Z důvodů, že obec požadovanou informaci poskytnout nemůže podle zákona
• Utajované informace, rozpor s předpisy o ochraně OÚ, ochrana obchodního tajemství,
důvěrnost majetkových poměrů, nové informace vzniklé při přípravě rozhodnutí (do doby kdy
je příprava ukončena rozhodnutím), informace vztahující se k vnitřním pokynům a
personálním předpisům a další – stanoveno zejm. v § 7 – 11 informačního zákona, ale může
být stanoveno i v jiných zákonech (např. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
• Naopak informace o příjemcích veřejných prostředků poskytnout lze (nikoliv sociální dávky)
• omezení trvá pouze po dobu trvání důvodů
• Pokud se ochrana vztahuje pouze na část informace, musí být zbývající část informace
poskytnuta – např. anonymizovaná - § 12 informačního zákona
• Odmítnout lze i žádost o informaci, která neexistuje nebo ji subjekt nemá (nemá povinnost

Odmítnutí žádosti - rozhodnutí
• O odmítnutí se vydává rozhodnutí o odmítnutí žádosti
• I pokud se jen z části nevyhoví (rozhodnutí o odmítnutí části žádosti) – v tomto
případě ovšem poskytne v té části, která není omezena
• Je nutné, aby mělo všechny náležitosti rozhodnutí – včetně odůvodnění pro
konkrétní případ a poučení o opravném prostředku

• proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání (i proti částečnému)
• Použijí se ustanovení správního řádu
• Do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k subjektu, který rozhodnutí vydal
• Subjekt, který rozhodnutí vydal do 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží toto
odvolání se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (krajskému úřadu)
• Pokud krajský úřad odvolání nevyhoví, následuje soudní přezkum – soud může
rozhodnutí zrušit a nařídit povinnému subjektu poskytnout informaci

Stížnost
• Na postup při vyřizování žádosti může žadatel podat stížnost
• Písemně i ústně – pokud ústně a nelze hned vyřídit – sepíše se písemný
záznam
• Rozhoduje nadřízený subjekt (krajský úřad) – do 7 dnů ode dne doručení
předá povinný subjekt spisový materiál se stížností
• Povinný subjekt může stížnosti sám vyhovět/vydat rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o informace
• Je možné podat stížnost, při
•
•
•
•

Nesouhlasu s odkazem na již zveřejněnou informaci
Uplynutí lhůt a neposkytnutí informace
Částečném poskytnutí
Nesouhlasu s výší úhrady nákladů

Opatření před nečinností
• Přímo aplikovatelné podle § 20 odst. 4 InfZ
• žádost o opatření proti nečinnosti se podává se ke krajskému úřadu
•
•
•
•

povinný subjekt zůstal při vyřízení stížnosti nečinný
informaci v sedmidenní lhůtě neposkytl
nepředal stížnost nadřízenému orgánu
Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v případě, kdy
je z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný správní orgán nedodrží lhůtu
stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti nebo zahájit řízení z moci úřední
anebo v řízení řádně pokračovat.
• Žaloba na nečinnost

Hrazení nákladů
• Za poskytnutí informace je možné žádat úhradu ve výši maximálně hotových
výdajů (pořízení kopie, opatření nosičů dat, odeslání informací)
• Pokud je vyhledávání mimořádně rozsáhle – lze požadovat úhradu

• Požadavek na poskytnutí úhrady nákladů je nutné písemně oznámit žadateli,
včetně výše úhrady, před poskytnutím informace
• Oznámení musí obsahovat na základě jakých skutečností byla výše vyčíslena

• součástí musí být také poučení o možnosti podat stížnost, včetně lhůty a uvést, u jakého
subjektu se podává a kdo bude o stížnosti rozhodovat

• Při neoznámení ztrácí povinný subjekt nárok na úhradu nákladů
• Poskytnutí informace, za které je žádána úhrada je na tuto úhradu vázáno –
nebude poskytnuta, dokud úhrada nebude zaplacena
• Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
(Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad)

Výše úhrady nákladů - sazebník
• Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad předepisuje povinnému
subjektu vydat sazebník výše úhrad nákladů za poskytnutí informací
• V sazebníku je třeba stanovit sazby, pro potřeby určení výše úhrady, a
to na základě aktuálních nákladů (druh a způsob kopírování,
pořizovací cena nosiče, cena poštovní přepravy atd.)
• Pokud je to možné, stanoví se cena na základě jednotkových sazeb
• V sazebníku lze stanovit i to, že do určité částky se úhrada nepožaduje
nebo další případy, kdy nebude úhrada požadována
• Sazebník se vydává na dobu účetního období

Ochrana osobních údajů
• Osobní údaje se poskytují jen v souladu s právními předpisy upravujícími
jejich ochranu - § 8a informačního zákona
• Výjimkou jsou osobní údaje veřejně činné osoby, které vypovídají o funkčním nebo
pracovním zařazení
• Údaje o příjemcích veřejných prostředků – zveřejňovány v základním rozsahu (jméno,
příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky
poskytnutých prostředků)

• Pokud mají být poskytnuty osobní údaje – je třeba provádět test
proporcionality, zda dané údaje poskytnout (právo na informace a právo na
ochranu osobních údajů jsou ústavní práva, která se mohou dostat do
rozporu)
• V případě neposkytnutí osobních údajů (např. anonymizace dokumentu) –
je nutné rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti

Poskytování informací o platu zaměstnanců
• Průlomový judikát IV. ÚS 1378/16 – překonal dosavadní judikaturu NSS, že
informace o platech se zásadně poskytují podle § 8b informačního zákona
• Podle nálezu ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 lze odmítnout vyžádané
informace o platu a odměně zaměstnance pokud nejsou splněny tyto
podmínky:
•
•
•
•

Účelem vyžádání je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu
Informace samotná se týká veřejného zájmu
Žadatel plní úkoly dozoru veřejnost („společenský hlídací pes“)
Informace existuje a je dostupná

• Ústavní soud aplikuje test proporcionality – požadavek přiměřenosti –
povinný subjekt musí v každém případě posuzovat výše uvedená kritéria

Poskytování informací o platu zaměstnanců
• Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí ÚS vydalo metodické
doporučení k poskytování informací o platech a odměnách
• Platový test je nutný provádět bez ohledu na pracovní pozici osob

• Kroky:
• Posouzení zda je opravdu požadována informace o platu (zda nebude stačit
anonymizovaná informace - ne o platech konkrétní osoby)
• Posouzení osoby žadatele a účelu požadovaných informací – pokud je
neuvede v žádosti je nutno vyzvat k doplnění s odkazem na požadavky ÚS
• Prověření splnění požadavků ÚS pro poskytnutí informace
• Poskytnutí informace/odmítnutí žádosti

Poskytování zápisů na základě žádosti podle
informačního zákona
• Každý může požadovat poskytnutí zápisu z jednání orgánu obce podle
informačního zákona
• V takovém případě je ovšem nutné dokument anonymizovat popř.
znečitelnit, aby odpovídal požadavkům informačního zákona na
požadované informace (pokud jde o poskytování podle inf. Zákona).
• Pokud ale občan požádá o nahlédnutí do zápisu zastupitelstva dle § 16
odst. 2 písm. e) zákona o obcích, nelze poskytnout v anonymizované
podobě, ale poskytuje se full verze. Při pořízení kopie je vhodné občana
upozornit na ochranu os. údajů při dalším zveřejnění.
• Dle judikatury Nejvyššího správního soudu je povinností obce poskytnout i
zápis z jednání rady obce i přes to, že jednání rady není veřejné

Povinně zveřejňované informace
podle informačního zákona

Povinné zveřejňování informací
• § 5 informačního zákona stanoví povinnost každého povinného
subjektu (tedy i obce) zveřejnit určité informace na místě, které je
všeobecně přístupné (nejčastěji tedy úřední deska obce, informační
deska obecního úřadu, internet atd.) + umožnit pořízení kopie (bez
nutnosti součinnosti obce, bez vyžádání)
• Informace zveřejněné fyzicky je nutné zveřejnit i způsobem
umožňující dálkový přístup (strukturu stanovuje vyhláška č. 442/2006
Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném
subjektu způsobem umožňující dálkový přístup) – strukturu je třeba
zachovat a vše vyplnit (i pokud obec údaje nemá – je třeba výslovně
uvést)

Povinně zveřejňované informace
§ 5 odst. 1 informačního zákona – stanoví povinně zveřejňované informace
•

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

•

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné
dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

•

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně
výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto
činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

•

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je
třeba dodržovat,

•

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost
poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy
poskytnuty k nahlédnutí,

•

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

•

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),

•

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,

•

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,

•

j) elektronickou adresu podatelny.

•

Zvláštní zákon může stanovit další povinně zveřejňované informace

Povinné zveřejňování informací
• Právní předpisy a seznamy hlavních dokumentů obce (zejm. rozpočet,
povodňový plán, rozpočtový výhled, program rozvoje)
• Nutnost zpřístupnit tak, aby si každý mohl pořídit opis, kopii nebo výpis
• Ve svém sídle, v úředních hodinách, se součinností úřední osoby
• Vztahuje se povinnost umožnit dálkový přístup – v případě právních předpisů
postačí odkaz

• Je nutné informace zveřejňovat ve všech formátech a jazycích, ve
kterých byly vytvořeny
• Jeden z formátů musí být volně přístupný (např. PDF), je-li to možné
též ve strojově čitelné formě (např. RDF)

Výroční zpráva
• Obec musí vždy do 1. 3. následujícího roku zveřejnit výroční zprávu za
předcházející rok o činnosti v oblasti poskytování informací podle
informačního zákona - § 18 informačního zákona
• Obsah:
• Počet žádostí, vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádost, odvolání, stížností (+ důvody
jejich podání, stručný popis průběhu vyřízení),
• počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
• Opis podstatných částí rozsudků a přehled výdajů vynaložených za soudní řízení
• Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

• Je nutné uvést i to, že údaje evidovány nebyly

Dobrovolně zveřejňované
informace

Dobrovolné zveřejňování informací
• Podle § 5 odst. 7 informačního zákona lze zveřejnit i informace, které nemusí být
zveřejňovány povinně
• Lze zveřejnit veškeré informace, s výjimkou těch, které jsou omezeny v
informačním zákoně (tedy všechny informace, které může poskytnout na žádost)
• Je ovšem třeba opět odstranit všechny části, které by mohly být na překážku
zveřejnění (obchodní tajemství, osobní údaje, ochrana osobnosti,…)
• Je možné odstranit i některé další části např. dokumentů –pokud se to zdá obci
vhodné – není poté ovšem možné odkázat žadatele na již zveřejněnou informaci
• Vhodné je též u dokumentu popř. uvést, že se jedná a zkrácenou či upravenou
verzi
• Je nutné informace zveřejňovat ve všech formátech a jazycích, ve kterých byly
vytvořeny
• Jeden z formátů musí být volně přístupný (např. PDF), je-li to možné též ve strojově čitelné
formě (např. RDF)

Zveřejňování zápisů z jednání orgánů obce
• Obec nemá povinnost zveřejňovat zápisy, ani usnesení z jednání
orgánů obce (zastupitelstva, rady)
• Jedná se o možnost, kterou dává § 5 odst. 7 informačního zákona –
možnost zveřejnit další informací – jedná se o dobrovolné
zveřejňování informací, popř. § 97 zákona o obcích
• Je třeba se řídit výjimkami stanovenými zákonem (potřeba
anonymizace, znečitelnění – osobní údaje, obchodní tajemství atd.)

Právo na informace o
životním prostředí

Právo na informace o životním prostředí
• speciální úprava vůči informačnímu zákonu v zákonu o právu na informace
o životním prostředí
• Obce jsou povinným subjektem podle tohoto zákona – v rozsahu své
působnosti na poli ochrany životního prostředí
• Žadatel může navrhnout formu poskytnutí informace
• Delší lhůta pro poskytnutí informace – 30 dnů (nejvýše 60 dnů)
• Nelze žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
• Podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny mají občanská sdružení
možnost požadovat po příslušných orgánech (tedy i obcích – např. kácení
dřevin), aby byly předem informovány o zamýšlených zásazích a správních
řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody

DĚKUJI ZA POZORNOST

