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1. Úvod
Informace veřejného sektoru jsou obrovským zdrojem informací, jejichž potenciál zdaleka
nemusí být vyčerpán naplněním účelu, pro který je veřejná správa, veřejný sektor shromažďuje.
Pro specifika působnosti veřejného sektoru a obrovského množství prostředků, které má
k dispozici pro své aktivity, mohou být některé informace v dispozici veřejné správy – svojí
povahou nebo rozsahem – naprosto unikátní. Celá řada těchto informací může být žádaným
zdrojem pro opakované použití v soukromé sféře, ať už pro komerční, nebo nekomerční účely.
Opakované použití ke komerčním účelům může přinášet výhody nejen podnikatelům.
Například spotřebitelům mohou být nabídnuty produkty nebo služby s přidanou hodnotou,
které by bez informací majících původ u veřejného sektoru nevznikly. Nepřímé výhody mohou
plynout i veřejnému sektoru v podobě například vyšší míry zaměstnanosti, lepší
konkurenceschopnosti soukromého sektoru, vyššího výběru daní apod.
Použití informací veřejného sektoru k nekomerčním účelům, má potenciál prohloubit efekt,
který má obecné právo na informace, jehož je právní úprava opakovaného použití odnoží.
Transparentnost veřejné správy, její vyšší efektivita a hospodárnost mohou být dále podpořeny,
pokud se informace o její činnost budou dostávat mimo veřejnou správu, kde budou dále
zpracovávány a vyhodnocovány.
V souvislosti s neuvěřitelně rychlým technologickým rozvojem, který neustále zvyšuje
možnosti zpracování informací a dat, se postupně zvýšila poptávka po zpřístupňování tohoto
informačního zdroje – informací v dispozici veřejného sektoru – až do té míry, že vznikla
potřeba poskytování informací veřejného sektoru k opakovanému použití právně regulovat.
Významnou roli na poli legislativy v této oblasti převzala Evropská unie. Motivem pro její
legislativní aktivitu jsou především hospodářské důvody, modernizace ekonomiky, stanovení
férových podmínek v rámci jednotného informačního trhu a jeho ochrana před přílišným
roztříštěním právní úpravy v členských státech. Pravidla Evropské unie si především kladou za
cíl, aby k poskytování informací veřejné správy docházelo v duchu principu rovných
příležitostí.
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Tato práce se zabývá nejen opakovaným použitím informací veřejného sektoru, evropskou
legislativou (směrnicemi) a její implementací v České republice, ale i právem na informace,
jeho významem, mezinárodní a národní právní úpravou a vývojem. Opakované použití
informací veřejného sektoru bezprostředně souvisí s právem na informace. V českém právním
řádu je dokonce terminologicky podřazenou kategorií právu na informace jako takovému. Proto
je nezbytné zkoumat a popisovat právo na informace a opakované použití informací veřejného
sektoru ve vzájemné souvislosti.
Poměrně nedávno došlo k novelizaci evropské směrnice o opakovaném použití informací
veřejného sektoru, v důsledku čehož došlo i k transpozici některých jejích nových požadavků
do českého právního řádu. Tato práce je i částečnou reakcí na provedené změny.
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2. Význam práva na informace
„V průběhu věků státy vznikaly a zanikaly… měnila se i podoba států i jejich funkce.“1 Již na
přelomu 19. a 20. století definoval Jiří Pražák moderní stát jako „trvalý organický svazek
lidstva, jisté teritorium (oblasť) obývajícího, s jedinou vůlí a jedinou mocí nejvyšší, jehož
účelem jest napomáhati dosažení všech účelů životních lidstva jím spojeného.“2
„Pražák považoval za prvek státu i účel státu, který se neměl omezovat jen na právní
bezpečnost… Účel státu byl spatřován také v oblasti hospodářského života i ve sféře duševní a
mravní v rámci všech životních úkolů lidu. Takové pojetí státu bylo obecně přijímáno v době
Rakouska i později v Československu. Cíle státu v této oblasti často zdůrazňoval i T. G.
Masaryk a takové pojetí se nezměnilo ani po II. světové válce.“3
Instituce demokratického právního státu a jejich činnost by proto neměly být od
společnosti separované, právě naopak. Činnost a instituce státu, státní správa, respektive
veškerá činnost ve veřejném zájmu a instituce za tím účelem zřízené, veřejná správa4, jsou
vykonávány pro uspokojení potřeb svých občanů, pro jejich podporu a celkový blahobyt.
„S touto funkcí správy by nebylo v souladu, kdyby mezi ní a veřejností byly vytvářeny
informační bariéry, které by občanům bránily dozvědět se, co veřejná správa dělá, jak to dělá
atd., tedy kontrolovat její činnost.“5

1

PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-141-3, str. 46.
PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Praha: Jednota právnická, 1895, str. 5.
3
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-141-3, str. 47.
4
Veřejná správa označuje činnost, kterou vykonávají správní úřady, orgány územní nebo zájmové samosprávy
nebo jiné subjekty na základě zákonů a k jejich provedení. Veřejná správa je souhrnným pojmem, který zahrnuje
státní správu a samosprávu. Ve většině definic se vymezuje negativně. Vychází se přitom z dělby státní moci na
zákonodárnou, výkonnou a soudní a z poznatku, že moc zákonodárnou a soudní lze na rozdíl od moci výkonné
uspokojivě stanovit. Veřejná správa se negativně vyjadřuje jako souhrn činností, které nelze kvalifikovat ani jako
zákonodárství, ani jako soudnictví – HENDRYCH, Dušan. Veřejná správa. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA,
Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie.
Právnický slovník. 3.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1.
5
HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard,
PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C.
H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-049-2, str. 671.
2
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Ústavní pořádek České republiky prostřednictvím Listiny základních práv a svobod6 (dále
„Listina“) garantuje právo na informace7 a stanovuje, že státní orgány a orgány územní
samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti8,9.
Každá demokracie, jakožto forma vlády, ke svému správnému fungování potřebuje
aktivní, angažované a informované jedince, kteří se na ní budou podílet. Taková „aktivní
účast jednotlivců na životě státu vyžaduje mimo jiné přístup dostatečné sumě informací, na
základě kterých mohou lidé konfrontovat své názory s jinými a vytvářet si vlastní úsudek.“10
Osoby, které nejsou informovány o dění ve státě, se na demokracii plnohodnotně podílet
nemohou.
Je samozřejmé, že nelze očekávat stejnou míru informovanosti od každého občana. To však
není smyslem, ani cílem práva na informace. „Účelem práva na informace je zabezpečit
dostupnost a šíření informací mezi obyvatelstvem státu.“11 Toto právo má jednotlivcům
garantovat přístup k informacím veřejné správy za rovných podmínek, aby nedocházelo
k upřednostňování vybraných skupin privilegovaných.
„Pro postavení jedince ve společnosti je zásadní, zda je schopen si opatřit informace a znalosti.
Informace hrají fundamentální roli při seberealizaci jedince i prosazování zájmů celku.“12
Informace, které nejsou typově vyloučeny13 z poskytování, by měly být – v každé zemi rovných

6

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD.
7
Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. – Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní
rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, Čl. 17 odst. 1.
8
Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své
činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. – Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, Čl. 17 odst. 5.
9
Tato ustanovení, která jsou dále provedena zákony, jsou pozitivním vyjádřením principů transparentnosti,
odpovědnosti a přičitatelnosti veřejné správy.
10
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-905.
11
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-905.
12
MEČKOVSKÁ, Jiřina. Právo na informace v právním řádu ČR. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova
univerzita v Brně. Vedoucí práce Kateřina Šimáčková.
13
To se týká např. utajovaných informací, informací o citlivých (osobních) údajích, informacích, které jsou
obchodním tajemstvím, informací o majetkových poměrech, informací vztahujících se k vnitřním pokynům a
personálním předpisům, jedná-li se o novou informaci vzniklou při přípravě rozhodnutí (do vydání rozhodnutí),
některých informací podléhajících ochraně autorského práva, informací o stabilitě finančního systému, trestním
řízení nebo činnosti tajných služeb, ale i dalších.
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příležitostí – k dispozici a stanoveným zákonným postupem by každý měl mít možnost opatřit
si je za rovných podmínek.
Stále častěji zaznívá, že žijeme v informační společnosti. Možná i jiné přídomky by byly
stejně přiléhavé, ale faktem je, že více než kdy v minulosti je naše společnost „založená na
integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života.“14
Na práci s informacemi jsou založeny největší světové obchodní společnosti, přístup ke
zpravodajským médiím je téměř neomezený a nejrůznější (někdy i zavádějící) reklama číhá na
každém rohu.
Tento informační atak na jednotlivce působící ze všech stran, může ve svém důsledku zasévat
nedůvěru mezi občany a veřejné instituce. Povědomí o dostupnosti informací veřejné správy je
proto významné dvojnásob. S přístupem k takovým informacím si občané mohou utvářet
plnohodnotný názor na celou škálu věcí, které spadají do působnosti veřejné správy, a následná
rozhodnutí a své aktivity činit i s přihlédnutím k těmto nekomerčním informačním zdrojům.
Tajnůstkářská, netransparentní a uzavřená veřejná správa by pouze přispívala k nedůvěře mezi
občany a k apatii a cynismu vůči sobě samé.15
Informace mají dnes násobnou sílu a hodnotu než kdykoli v minulosti. Nedostatek informací
v informační společnosti – informační chudoba – může být příčinou hmotné chudoby nejen
jednotlivců, ale i celých komunit. Legislativa upravující právo na informace má potenciál sehrát
v boji s chudobou a při rozvoji společnosti svoji roli. Informace mohou být prostředkem
k tomu, aby se lidé poprali se svými tíživými okolnostmi a efektivním nástrojem, který jim
umožní zviditelnit sebe a své problémy a zájmy v politické debatě.
Transparentnost veřejné správy je jedním z jejích kvalitativních prvků. „Pod zmíněným
principem transparentnosti můžeme též rozumět průhlednost, dostatečnou informovanost a s
tím

související

veřejnou

kontrolu

správy

14

věcí

veřejných.“16

Transparentnost

má

JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
(TDKIV)
[online]. Praha:
Národní
knihovna
ČR,
2003-[cit.
2016-08-16].
Dostupné
z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD.
15
MEČKOVSKÁ, Jiřina. Právo na informace v právním řádu ČR. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova
univerzita v Brně. Vedoucí práce Kateřina Šimáčková.
16
KOLMAN, Petr. Transparentnost veřejné správy: Materiální racionalita vs. formální pojetí práva aneb Jde o
opatření obecné povahy? Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013, XLVI(1/2013), 38-44. ISSN 01396005.

9

neopomenutelný vliv na efektivitu a hospodárnost veřejné správy. Je také klíčovým nástrojem
v boji proti korupci.
Korupce „ujídá z rozpočtů určených k podpoře výstavby základní infrastruktury jako jsou
silnice, školy a nemocnice. Oslabuje politické instituce tím, že snižuje důvěru veřejnosti v jejich
fungování. Pokud se korupci nečelí, může infikovat společnost a celý politický systém a vést až
k sociálním nepokojům způsobených divizí mezi těmi, kteří mají ulehčený přístup ke zboží a
službám a těmi ostatními.“17
„Důsledná implementace nástrojů limitujících různými způsoby nositele veřejné moci, daná
vědomím o její možné zneužitelnosti, patří mezi základní atributy liberálně-demokratického
státu. Jeden z těchto nástrojů představuje rovněž kontrola výkonu veřejné moci ze strany
občanů, z čehož plyne imperativ otevřenosti a transparentnosti veřejné správy, bez kterého by
tato kontrola nemohla být efektivně realizována. Prostředkem, který k naplnění uvedeného
imperativu poskytuje právní řád, je mimo jiné právo na informace.“18
Stejně jako kontroly finančních úřadů vůči daňovým subjektům, dopravní kontroly vůči
řidičům, kontroly potravin ze strany potravinářské inspekce nebo kontroly inspekce životního
prostředí vůči průmyslovým podnikům brání podvodům, porušování předpisů nebo
zanedbávání zákonných povinností, právo na informace je kontrolním nástrojem v rukou
veřejnosti vůči veřejné správě.
„Pokud musí veřejná správa zveřejňovat pravidelné výkazy, včetně podrobností jednotlivých
dohod, které byly uzavřeny; jestliže obchodní společnosti jsou donuceny zpřístupnit svou část
ujednání a obchody s veřejnou správou jsou uzavírány s tím, že jednoho dne o nich budou
zveřejněny podrobnosti, pak se prostor pro korupční aktivity dramaticky redukuje. Výsledkem
je, že i tam, kde korupce přetrvá, může být odhalena a [pro futuro] eliminována.“19

17

PUDDEPHATT, Andrew. Right to Information: Practical Guidance Note. UNDP – Bureau for Development
Policy – Democratic Governance Group, 2004.
18
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. 1 As 29/2009 – 59. Dostupné z: www.nssoud.cz.
19
PUDDEPHATT, Andrew. Right to Information: Practical Guidance Note. UNDP – Bureau for Development
Policy – Democratic Governance Group, 2004.
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Nespornou výhodou veřejné kontroly je její preventivní účinek. Čím větší veřejná kontrola je
umožněna, tím menší prostor existuje pro všelijaké nekalosti. Jak zmínil soudce Nejvyššího
soudu Spojených států Amerických Louis Brandeis: Slunce je tou nejlepší desinfekcí.
„Dokud lidé, kteří volili ve volbách vedoucích k ustavení demokratických vlád a kteří platili
daně k financování veřejných aktivit, neměli žádné právo umožňující jim zjistit, jak bylo
postupováno při vytváření vládních programů, jak byly tyto plány naplňovány, které osoby se
podílely na rozhodovacím procesu a následném naplňování těchto rozhodnutí a proč nebyly
sliby jim dané splněny… odpovědnost vládních činitelů byla prakticky minimální.“20
Celá veřejná správa v demokratickém právním státě je protkána (auto)kontrolními mechanismy
sloužícími ke kontrole jejího rozhodování a rozhodovacího procesu. Tento kontrolní
mechanismus ovšem nemůže nikdy dosáhnout dokonalosti. Nebylo by ani správné, aby veřejná
správa, která má působit ve prospěch občanů, sama sebe paralyzovala a přehltila kontrolou na
úkor ostatní důležité činnosti. V praxi tak mohou vznikat (a vznikají) různé šedé zóny, které
mohou být umocněny stavovskou solidaritou. Kontrolující úředník, který napříště sám může
být kontrolovaným, bude přistupovat ohleduplněji ke svému kolegovi než tímto pocitem
nedotčený občan.
Občané mají právo si ve volbách zvolit své zástupce, od nichž je následně odvozena legitimita
celé veřejné správy. Bylo by z podstaty nesprávné, kdyby občanům, jakožto zdroji veškeré
legitimity21, byla upřena možnost veřejnou správu kontrolovat. Bylo by to zároveň zřejmě
nešikovné. Občané jsou prostřednictvím práva na informace levnou, početnou, často
odborně způsobilou a velmi pružnou kontrolní silou, která může efektivně upozornit na
nejrůznější pochybení. Veřejná kontrola navíc nebude zatížena problémy, jakým je typově
stavovská solidarita. Právo na informace je pro svoji charakteristiku nenahraditelnou součástí
mozaiky kontrolního mixu vůči veřejné správě.
Právo na informace je právem politickým. „Společným znakem politických práv a svobod je
umožnit fyzickým osobám účast na správě věcí veřejných v celostátním měřítku.“22 „Právo na
20

LASKAR, Sahina Mumtaz. Importance of Right to Information for Good Governance in India. In: Bharati Law
Review, Oct - Dec. 2016.
21
To samozřejmě platí v demokratických zřízeních.
22
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-905, str. 565.
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informace jako právo politické je chápáno tak, že jde o právo na informaci“23, „kterou člověk
žijící ve státě (jehož ovšem nemusí být občanem) potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné
míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho blízkém i dalekém okolí.“24
Právo na informace nespadá do režimu článku 41 Listiny základních práv a svobod, který
podmiňuje uplatnění některých práv prováděcí zákonnou úpravou. Tudíž již v době, kdy
neexistoval zákon upravující přístup k informacím bylo toto právo „nepochybně subjektivním
právem každého občana.“25 K omezení práva na informace může dojít pouze zákonem, a to za
splnění ústavních předpokladů, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro
ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného
zdraví a mravnosti.26
„Oblast práva na informace je [navíc] specifická mimořádným významem neustále extendující
judikatury správních soudů a Ústavního soudu, které považují právo na přístup k informacím
za stěžejní součást demokratického právního státu. Postupem času se tak povinnými subjekty
staly i osoby, na něž zákon původně nesměřoval, a začaly se poskytovat informace, o nichž
dlouho nebylo jasné, zda pod rozsah zákona vůbec spadají.“27
Informace hrají také velkou roli při ochraně životního prostředí. Životním prostředím je
„vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem
jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou ovzduší, vody, horniny, půda, organismy, ekosystémy
a energie.“28 Životní prostředí tvoří předpoklad naší existence v současné podobě. Život, na
jaký jsme zvyklí, by bez zdravého životního prostředí vypadal úplně jinak, nebo by neexistoval
vůbec. Z toho jednoznačně plyne potřeba životní prostředí chránit, životní prostředí
23

HORNÍK, Jiří. K některým úskalím svobodného přístupu k informacím. Právní rozhledy. C. H. Beck, 2004,
2004(10), 371-379. ISSN 1210-6410.
24
KOLMAN, Petr. Stručně k principu transparentnosti veřejné správy (a též k jednomu aktuálnímu judikátu NSS).
Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2012, 2012(1-2), 39-41. ISSN 1210-6348.
25
Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 ze dne 16. 5. 1996 (U 5/5 SbNU 557). Dostupné z:
https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=3-28-96.
26
Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické
společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu
veřejného zdraví a mravnosti. – Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A
SVOBOD, Čl. 17 odst. 4.
27
KORBEL, František. Dopady zákona o svobodném přístupu k informacím na soukromé osoby ve světle
nejnovější judikatury. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2015, 2015(20), 695-701. ISSN 1210-6410.
28
DAMOHORSKÝ, Milan. Životní prostředí. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef,
ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1.

12

neznečišťovat a nepoškozovat, nebo toto znečišťování a poškozování omezovat, případně úplně
odstraňovat.
Odpovědným za ochranu životního prostředí je stát. Každý (fyzické osoby, právnické osoby,
podnikatelé nebo nepodnikatelé) se do určité míry podílí na znečišťování životního prostředí.
Je ovšem úkolem státu stanovit přijatelnou míru takového znečišťování a tato pravidla následně
vymáhat.
V českých podmínkách, na konci dvacátého století, byla ochrana životního prostředí velkým
politickým tématem, a stále jím ještě do určité míry je i dnes. Větší část druhé poloviny
dvacátého století jsme se dopouštěli na životním prostředí celé řady špatností. Bezohledná těžba
surovin a průmysl měly negativní dopady do kvality ovzduší nebo vod. Byla zasažena flora i
fauna a došlo k úbytku jejich rozmanitosti v přírodě. Dokonce ani člověku se tento neutěšený
stav nevyhnul a negativní stav životního prostředí donutil řadu lidí přestěhovat se za lepším.29
„Aby lidé mohli účinně kontrolovat dodržování stanovených povinností a omezení k ochraně
životního prostředí, zakotvuje Listina [základních práv a svobod] právo každého na včasné a
úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“30 Zvláštní povaha práva na
informace o životním prostředí dle Listiny základních práv a svobod spočívá v tom, „že není
ústavně garantováno jen vůči státním orgánům a orgánům územní samosprávy, ale že působí
erga omnes.“31
Zakotvením práva na informace jsme se přidali k širšímu vývojovému směru posledních
desetiletí, který je založen na přesvědčení, že ochranu životního prostředí lze efektivně
realizovat pouze za účasti široké veřejnosti, a že „náležitý přístup k informacím o stavu
životního prostředí by měl mít každý jednotlivec k dispozici.“32

29

Například v severních Čechách – Teplicko; nebo na Ostravsku.
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-905, str. 677.
31
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-905, str. 677.
32
AGENDA 21: United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio, Brazil: United
Nations, 1992.
30

13

Shrnutí:
Účel státu není omezený, má sloužit občanům a vytvářet jim podmínky pro život. Jelikož stát a
veřejná správa odvozují svoji legitimitu z vůle svých občanů, neměly by mezi státem a občany
vznikat neodůvodněné informační bariéry. Právo na informace je klíčový prostředníkem, na
základě kterého občané mohou čerpat veřejné informace. Informace veřejné správy mají
význam na poli veřejné kontroly veřejné správy, v boji proti korupci, při ochraně životního
prostředí, pro informování veřejnosti, uplatňování a realizování politických práv nebo při prosté
seberealizaci jednotlivce. Právo na informace je právem, které je neodmyslitelným prvkem
liberálně demokratického státního zřízení.
S trochou nadsázky by šlo říct, že „právo na informace je indexem měřícím růst a rozvoj země
[a stav demokracie].“33

33

LASKAR, Sahina Mumtaz. Importance of Right to Information for Good Governance in India. In: Bharati Law
Review, Oct - Dec. 2016.
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3. Význam opakovaného použití informací veřejného sektoru
Ačkoli by následující text mohl směle být plynulým navázáním na předcházející text o významu
práva na informace, z hlediska této práce si zasluhuje vlastní kapitolu.
„Informace veřejného sektoru jsou největším zdrojem informací v Evropě.“34 Mezi
informace výhodně opakovaně použitelné se typově řadí například zeměpisné nebo
meteorologické údaje, sociální nebo hospodářské informace, právní předpisy, ostatní
legislativní dokumenty a judikatura, turistické informace, nejrůznější statistiky, rejstříky,
evidence nebo dopravní informace. Často jde o údaje, které mohou pro svoji charakteristiku
nebo pro nákladnost vyžadující financování z veřejných zdrojů shromažďovat pouze státy.
Již dnes je naprosto běžné, že se s takovými informačními zdroji ve formě opakovaného použití
setkáváme. Ve svých každodenních životech zcela běžně využíváme navigační systémy,
mobilní předpovědi počasí, vyhledávače volných parkovacích míst nebo vyhledavače
dopravních spojů hromadné dopravy. Málokdo ovšem vidí za aplikacemi, které byly vytvořeny
soukromými vývojáři, původ obsahu, kterým jsou velmi často informace veřejného sektoru.
V tom ovšem tkví podstata opakovaného použití informací veřejného sektoru, totiž umožnit
zhodnocení tohoto obrovského informačního kapitálu.
Technické prostředky umožňující opakované použití informací už jsou na skvělé úrovni a
rychlost jejich vývoje nejeví známky zpomalení, spíše naopak. Internet, obrovsky rychlý vývoj
software i hardware, kombinace různých zdrojů a jejich zhodnocování koncovým uživatelům
zpřístupňují informace v digitální podobě jako nikdy předtím.
Hlavní význam opakovaného použití informací veřejného sektoru spočívá v jeho
ekonomickém efektu. Zpřístupnění veřejných informací za výhodných podmínek vytváří
podhoubí pro jejich kreativní využití ke komerčním (ale i nekomerčním) účelům. Jejich
zpřístupnění nahrává vzniku nových projektů nebo rovnou obchodních společností, tím
pracovních příležitostí, rozšíření nabídky pro uživatele nebo zvýšení konkurence se všemi s tím
spojenými pozitivními důsledky. Z pohledu státu vede zpřístupnění informací veřejného
34

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A
SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Opakované použití informací veřejného sektoru, Přezkum
směrnice 2003/98/ES. Brusel: KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2009.
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sektoru pro opakované použití k hospodářskému růstu, nižší nezaměstnanosti, vyššímu výběru
daní apod.
Významným průkopníkem na poli opakovaného použití informací veřejného sektoru jsou
Spojené státy Americké, „kde se opakované použití velmi podporuje. Občané a podniky mají
rozsáhlá práva na informace veřejného sektoru přístupné v elektronické podobě a široké
možnosti pro jejich komerční opakované použití. Informace veřejného sektoru na federální
úrovni nejsou chráněny autorskými právy a pro jejich opakované použití neplatí žádná omezení.
Poplatky za opakované použití navíc mohou činit nejvýše mezní náklady na reprodukci a
šíření.“35
Situace v Evropské unii je jiná. Veřejný sektor je mnohem méně ztotožněn s klíčovou
myšlenkou opakovaného použití informací veřejného sektoru. Je kladen mnohem větší důraz
na položkové pokrytí nákladů v krátké době, což vede k soutěži mezi soukromým a veřejným
sektorem. Jinými slovy státům nestačí, že se mu jeho náklady vrátí ve formě vyšší
zaměstnanosti, zvýšeného výběru daní, vyšší konkurenceschopnosti soukromého sektoru atd.
Bylo by unfair konstatovat, že se tyto symptomy plošně projevují ve všech evropských zemích.
Obecně lze ovšem říci, že ani zdaleka nejsou informace veřejného sektoru zpřístupňovány
s takovým nadšením a za tak výhodných podmínek jako ve Spojených státech Amerických. To
často vede některé evropské podnikatele z informačních zdrojů ve Spojených státech. Takový
stav je absurdní.
Evropská komise si dlouhodobě uvědomovala, že negativní postoj k opakovanému užití brání
rozvoji jednotného informačního trhu a zůstává tak nevyužit obrovský hospodářský potenciál.
Prostřednictvím směrnic se proto Evropská unie dlouhodobě snaží odstranit největší překážky
– jakými jsou například diskriminační procesní postupy, monopolní informační trhy,
netransparentnost, vysoké poplatky nebo nedostatečná informovanost o možnostech
opakovaného použití – které členské státy opakovanému použití kladou.

35

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A
SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Opakované použití informací veřejného sektoru, Přezkum
směrnice 2003/98/ES. Brusel: KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2009.
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V této souvislosti a z těchto důvodů byly přijaty směrnice Evropské unie36, konkrétně Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o opakovaném použití
informací veřejného sektoru, „jejímž základním účelem bylo vytvoření obecného rámce
podmínek opakovaného použití dokumentů veřejného sektoru, aby byly zajištěny spravedlivé,
přiměřené a nediskriminační podmínky takového opakovaného použití těchto informací“37, a
později Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou
se mění Směrnice 2003/98/ES (dále „Směrnice 2013/37/EU), jež byla reakcí na „legislativní a
institucionální vývoj práva Evropské unie v oblasti poskytování informací veřejného sektoru“38
O významu práva na informace jako takového bylo pojednáno v předchozí části této práce.
Bylo by nesprávné nezmínit, že význam opakovaného použití informací veřejného sektoru
nespočívá výhradně v hospodářských výhodách, ale že má i své politické a společenské
přínosy.
„Data veřejného sektoru jsou totiž při adekvátním dalším užití způsobilá organizovat
občanskou společnost tím, že politický diskurs obohatí o empirické vstupy týkající se reálného
fungování státu. Typicky tedy například veřejná diskuse nad daty týkajícími se nevýhodné
veřejné zakázky (tj. např. nad cenou určitého plnění) ve výsledku způsobí tlak na efektivnější
využití veřejných prostředků. Data tedy ve výsledku informují, resp. organizují, stát, neboť
vedou k vyšší efektivitě jeho fungování.“39
„Zveřejnění všech obecně dostupných dokumentů, které má veřejný sektor v držení a které se
týkají nejen politiky, ale i soudnictví a správy, je základním nástrojem rozšíření práva na

36

[Evropská] Komise uplatňuje zásady směrnice o informacích veřejného sektoru také pro své vlastní dokumenty
na základě politiky [Evropské] Komise týkající se opakovaného použití. Rozhodnutí [Evropské] Komise … jde za
rámec směrnice tím, že uplatňuje poplatky, které mohou činit nejvýše mezní náklady, a tím, že k dispozici pro
opakované použití dává všechny dokumenty. Jde například o statistické údaje EUROSTATu, překladové paměti
[Evropské] Komise, databázi právních předpisů ES EUR-Lex a studie. Informace [Evropské] Komise jsou často
k dispozici v 22 nebo i 23 jazycích, a proto mají jedinečnou hodnotu, např. pro nástroje pro strojový překlad. –
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A
SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Opakované použití informací veřejného sektoru, Přezkum
směrnice 2003/98/ES. Brusel: KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2009.
37
ROTHANZL, Lukáš. § 1 [Účel zákona]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o
svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 1. ISBN 978-80-7400273-1.
38
ROTHANZL, Lukáš. § 1 [Účel zákona]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o
svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 1. ISBN 978-80-7400273-1.
39
POLČÁK, Radim. Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona.
Knihovna: knihovnická revue. Národní knihovna ČR, 2016, 2016(1), 61-73. ISSN 1801-3252.
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informace, které je základní zásadou demokracie.“40 To platí pro instituce na všech úrovních,
tj. místní, vnitrostátní i mezinárodní. Ať už se jedná o boj proti korupci, ochranu životního
prostředí, uplatňování a realizování politických práv, seberealizaci jednotlivce nebo prosté
informování veřejnosti, opakované použití informací veřejného sektoru má potenciál
zásadně prohloubit efekt, který má obecné právo na informace.
Shrnutí:
Informace veřejného sektoru jsou obrovským zdrojem informací a dat. Již dnes se můžeme
zcela běžně setkat s výsledky jejich opakovaného použití ve formě nejrůznějších aplikací,
výrobků a produktů. Zpracování informací veřejného sektoru v sobě skýtá obrovský
hospodářský potenciál, který se Evropská unie snaží v rámci jednotného trhu proměnit v reálný
hospodářský přínos. Na opakované použití však nelze pohlížet výhradně optikou zkoumající
hospodářské přínosy, protože hluboký význam má opakované použití i ve sféře společenské a
politické.

40

Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o opakovaném
použití informací veřejného sektoru.
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4. Princip publicity v. princip diskrétnosti
Jak již bylo zmíněno v předchozí části této práce, právo na informace, respektive právo občanů
zjistit a znát co se děje v jejich okolí, je jedním ze základních atributů demokratického právního
státu. „Právo na informace reflektuje základní předpoklad, že všechny informace v dispozici
vlád a vládních institucí jsou v podstatě veřejné a mohou být nevydány pouze pokud existují
legitimní důvody, jakými jsou typicky soukromí a bezpečnost.“41
Popsaný koncept „vychází z principu publicity správy a dává všem občanům právní nárok
na přístup k informacím kromě těch, které jsou zákonem taxativně vyloučeny.“42 V této
souvislosti si zaslouží zdůraznit, že v souladu s principem maximálního zpřístupnění
(maximum disclosure), musí být důvody pro nevydání skutečně legitimní. Fiktivní nebo příliš
široké důvody by měly stejný efekt, jako kdyby právo na informace neexistovalo.
Demokratická společnost je založena na souboru mechanismů a institucí, které umožňují
jednotlivcům podílet se na správě věcí veřejných. Ať už se jedná o volby, kontrolní instituce,
orgány veřejného zdravotnictví, vzdělávání nebo ochranu životního prostředí, efektivní účast
veřejnosti je dostatkem informací podmíněna.
Zvláštní zmínku si zaslouží jeden aspekt práva na informace, jak je chápán v kontextu principu
publicity správy. Předchozí odstavce se vztahovaly primárně k informacím, které již jsou
v dispozici veřejné správy. Právo občana na takové informace je z hlediska státu jeho pasivním
závazkem. Nicméně existují klíčové informace, které je stát aktivně zavázán zjišťovat a
disponovat jimi. („Státy jsou [například] pozitivně zavázány, aby občané měli přístup
k informacím ohledně porušování lidských práv.“43)
„Druhá koncepce vychází naopak z principu diskrétnosti správy a poskytuje občanům nárok
na přístup k informacím jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis, popř. povolení přístupu
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ponechává na volné úvaze správních činitelů. V autoritativních režimech se přirozeně uplatňuje
princip druhý.“44
Ne všechna státní zřízení jsou demokratická, a ne ve všech demokratických státech je úroveň
demokracie na stejné úrovni. Ve státech autoritativních nebo totalitních (nedemokratických)
není na rozdíl od demokracií legitimita státní moci odvozena z vůle lidu. Ať už se jedná o
fašistické, komunistické, vojenské, teokratické nebo dynastické režimy, zpravidla není v zájmu
vládnoucí skupiny odhalovat se a v důsledku toho širokou veřejnost zapojit do rozhodovaní o
veřejných záležitostech. Právě naopak, zájmem těchto režimů je státní moc co nejvíce
koncentrovat. Obvykle není v moci občanů dosáhnout změny, a tak se taková zřízení nacházejí
v začarovaném kruhu, kdy občanům jsou ze strany státu servírovány pouze ty informace, které
se vládnoucí třídě hodí zveřejnit. K nepohodlným informacím veřejnost přístup nedostane.
Shrnutí:
Právo na informace není v každé zemi samozřejmostí. Demokratické země odvozují státní moc
a legitimitu veřejné správy z vůle lidu. Pro správné fungování celého demokratického systému
potřebují, aby občané byli informováni o svém okolí. Proto zveřejňování informací v dispozici
veřejné správy vychází z principu publicity a dává všem občanům právní nárok na přístup
k informacím. Naopak v nedemokratických zemích by plošné zveřejňování a zpřístupňování
informací bylo kontraproduktivní pro vládnoucí třídu. V takových zemích vychází nakládání
s informacemi z principu diskrétnosti. Jsou zpřístupňovány zpravidla informace, které se
vládnoucí třídě hodí zveřejnit.
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5. Vývoj práva na informace
Není smyslem této části práce dokonale popsat kompletní vývoj úpravy práva na informace
v mezinárodním nebo evropském právu. Jejím smyslem není ani dokonalý popis vývoje
v národním právu například analýzou jednotlivých novel zákonů. Tato část má sloužit
k ilustraci klíčových vývojových momentů, které byly zásadním průlomem v rozvoji práva na
informace.
Ačkoli je poměrně známým faktem, že první legislativa garantující veřejnosti právo na
informace má svůj původ ve Švédsku, právo na informace ve Švédsku nemá své nejhlubší
kořeny. Jakkoli paradoxní se to může z dnešní perspektivy jevit, právo na informace má své
nejhlubší kořeny v Číně, kde lze vysledovat implementaci některých principů příznačných pro
právo na informace do veřejné správy již od počátku osmnáctého století.45
Když ve Švédsku na začátku druhé poloviny osmnáctého století probíhaly debaty, které vedly
k uzákonění první legislativy dávající občanům právo na informace, Čína byla považována za
významnou a bohatou zemí. Čína měla úspěchy v mezinárodním obchodě, poměrně vzdělané
obyvatelstvo, organizovanou veřejnou správu, byla publikována odborná i umělecká literatura
a obecně se dařilo nejrůznějšímu umění.
„Jakkoli se to z dnešního pohledu, kdy Čína striktně kontroluje média, může zdát nesmyslné
[významný duchovní, filozof, politik a bojovník za demokracii a otevřenou veřejnou správu ve
Švédsku, Anders] Chydenius opřel svoji kampaň za právo na informace a tiskovou svobodu o
zkušenosti s jejich praktikováním v před-komunistické a před-nacionalistické Číně.“46
V jednom ze svých memorand k obhajobě svobody tisku mj. napsal: „Neměly by být zapotřebí
žádné důkazy, že špetka svobody tisku je jedním z nejsilnějších pilířů podporujících svobodnou
vládu. V případě jejich absence by zemské stavy neměly dostatek povědomí k sepsání dobrých
zákonů, právníci by neměli dostatečný kontrolní nástroj pro své povolání, subjekty práva by
neměly zdroj informací o zákonných předpisech, o mezích veřejné moci a svých vlastních
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povinnostech. Studium a dobré mravy by byly utlačovány, hrubost myšlenek, projevů a zvyků
by rozkvétala, a neblahý soumrak by za pár let zaclonil celý náš obzor svobody.“47
Výsledkem veškerých snah demokratických sil bylo, že ve Švédsku byl v roce 1766 přijat
první zákon zakotvující právo na informace. „Tento zákon založil svobodu tisku, včetně
práva tisknout a rozšiřovat materiály o vládě, soudech a parlamentu. Tento zákon, který tvoří
součást švédské ústavy, uznává, že tisková svoboda je závislá na přístupu k informacím a proto
stanoví, že by měly být přístupné všechny archivy pro účely nahlížení in loco včetně získání
úředně ověřených kopií.“48
Švédský informační zákon byl na dlouhou dobu naprostým světovým unikátem. Až na konci
devatenáctého století byl přijat informační zákon v Kolumbii. Ten jako základní princip
stanovoval, že úřední dokumenty mají být zpřístupněny, pokud speciální zákon nestanoví jinak.
Dalším v této době ojedinělým zákonem zaručujícím právo na informace byla finská ústava.
Když Finsko po ruské bolševické revoluci vyhlásilo nezávislost49, přijalo ústavní zákon, jehož
součástí byla „finská verze švédského zákona o svobodě tisku, který zároveň upravoval právo
na informace v dispozici vlády.“50
Nicméně ani jeden z těchto zákonů nelze považovat za nějaký zásadní průlom z hlediska práva
na informace. Kolumbie je zemí vysoce politicky nestabilní a jakkoli vznešeně mohl
kolumbijský zákonný princip znít, následná správněprávní praxe nenaznačuje, že by Kolumbie
pro nás měla být vzorem. Finsko přijalo do své ústavy to, co již jednou bylo jeho. Finsko bylo
téměř sedm set let součástí Švédského království až do počátku devatenáctého století, kdy jej
dobyly armády ruského cara Alexandra I. Z tohoto hlediska tak není zakotvení práva na
informace ve finské ústavě revolučním počinem, ale spíše návratem do minulosti.
Francouzská Deklarace práv člověka a občana ze dne 26. srpna 1789 (Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen) „pro další století ztělesnila vliv osvícenské filozofie na právo. Byla
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přijata nikoliv proto, aby lidská práva založila, ale proto, aby již existující posvátná a
nezcizitelná práva člověka deklarovala a upřesnila tak hranice, které stát nesmí nikdy
překročit.“51 Přestože nemůže být považována za dokument, který kodifikoval právo na
informace, někteří autoři poukazují, že dávala občanům právo vědět, jak je nakládáno s daněmi,
které odvádí státu. V době, kdy právo běžně neumožňovalo občanům zjišťovat informace o
veřejných záležitostech, byla Deklarace práv člověka a občana pro svůj dalekosáhlý dopad
milníkem, na který je také potřeba poukázat.
Na mezinárodním poli stoji za zmínku až Rezoluce z prvního zasedání Valného shromáždění
Organizace spojených národů 59(1) ze dne 14. prosince 1946, ve které stojí:
„Právo na informace je základním právem a základním stavebním kamenem všech svobod,
kterým je Organizace spojených národů zasvěcena. Právo na informace zahrnuje právo
shromažďovat, zprostředkovávat a publikovat zprávy kdekoliv a bez omezení. Jako takové je
klíčovým faktorem při snaze prosazovat mír a pokrok ve světě.“52 V obdobném kontextu se
právo na informace objevilo ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod přijaté
Organizací spojených národů v roce 1948 v Paříži.
„Tato formulace však [bohužel] nebyla v té době jasně chápána nebo definována jako právo
požadovat a přijímat informace od veřejných orgánů.“53 Byla však semínkem, které v
budoucnu pomohlo prosadit do mezinárodního práva právo na informace chápané jako součást
svobody projevu, jak je zakotvena například ve zmíněné Všeobecné deklaraci lidských práv a
svobod, v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech nebo v Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod.54
Významným milníkem pro právo na informace byl zákon Spojených států Amerických o
právu na informace z roku 1966. Ten stanovil, že „každý má právo podat žádost o informaci
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ve smyslu zákona o právu na informace, včetně občanů Spojených států Amerických, cizinců,
organizací, spolků a univerzit. V roce 1974 po aféře Watergate byl dodatečně novelizován
s úmyslem vynutit si větší vymahatelnost vůči vládním agenturám. V roce 1996 byl dále
novelizován s úmyslem umožnit širší přístup k elektronickým dokumentům.“55
Obrovský význam zákona z roku 1966 spočívá v tom, že po jeho přijetí v symbolický den 4.
července 1966, se zásadně „zvýšil tlak na vlády zemí po celém světě, aby svým občanům
přiznaly podobná práva.“56 Právo na informace přestalo být politicko-filozofickým konceptem,
stalo se mezinárodní politikou a Spojené státy Americké, jako již mnohokrát předtím, ale i
potom, pozvedly prapor práv a svobod jednotlivce a šly celému světu příkladem. Na tomto
místě nelze čtenáři nezprostředkovat úryvky z prohlášení prezidenta Lyndona B. Johnsona,
které učinil při podpisu tohoto zákona, a které mají hodnotový přesah do současnosti.
„Předpis, který dnes podepisuji, ustanovení článku 1160, novelizuje článek 3 správního řádu,
aby poskytl direktivu pro poskytování dokumentů Federálních úřadů a agentur veřejnosti.
Tato legislativa vychází z jednoho z našich nejpodstatnějších principů: demokracie funguje
nejlépe, když lidé mají k dispozici všechny informace, s výjimkou těch, které jim pro ochranu
národní bezpečnosti nemohou být poskytnuty.
Také prosperita národa nebo práva jednotlivců mohou vyžadovat, aby některé dokumenty
nebyly zveřejněny. Dokud například existují hrozby ohrožující mír, musí existovat vojenská
tajemství. …
Férový přístup k jednotlivcům také vyžaduje, aby byly před zveřejněním chráněny informace o
jednotlivcích, které byly shromážděny v osobních složkách. …
Jsem si jist, že navrhovatelé tohoto zákona si uvědomují tyto důležité zájmy a mají v úmyslu
zprostředkovat veřejnosti přístup k informacím a zároveň ochránit některé kategorie informací.
Obé jsou klíčové pro blaho našeho lidu. …
Vždy jsem věřil, že právo na informace je tak zásadním právem, že pouze národní bezpečnost
musí určit, kdy musí být omezeno, nikoli přání veřejnosti nebo soukromých příjemců.
Doufám, že potřeby, které jsem zmínil, mohou být naplněny konstruktivním přístupem
formulace a ducha a legislativní historie tohoto ustanovení. Instruuji každého úředníka této
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vlády, aby se této věci podřídil a zpřístupňoval informace v plném rozsahu s výhradou soukromí
jednotlivců a národního zájmu.
Tento předpis jsem podepsal s pýchou, že Spojené státy Americké jsou otevřenou společností.
Podepsán Lyndon Baines Johnson, prezident Spojených států Amerických“57
Již v roce 1946 přijal kongres Spojených států Amerických správní řád, který ukládal veřejné
správě archivovat a evidovat listiny veřejné správy, které měly být k dispozici veřejnosti ke
kontrole. Neměl ovšem ani zdaleka mezinárodní dosah novely z roku 1966, ani nebyl
dostatečně revoluční z hlediska chápání práva na informace, jako samostatného práva. Ať už to
byl švédský zákon, finský zákon, zmíněná rezoluce Organizace spojených národů nebo
Deklarace základních lidských práv a svobod, právo na informace bylo vnímáno jako součást
práv jiných, například tiskové svobody nebo svobody projevu. Z tohoto hlediska byla pro vývoj
práva na informace americká novela z roku 1966 naprosto revolučním počinem.
„Další zemí, která přijala informační zákon po Spojených státech Amerických bylo Dánsko
v roce 1970, následováno Norskem v roce 1971 a Francií v roce 1978. (Na „pod-národní“
úrovni byl přijat informační zákon v kanadské provincii Nové Skotsko.) Bývalá britská dominia
Austrálie, Kanada a Nový Zéland představila své národní legislativy v roce 1982, i když
Kanadský předpis nebyl schválen až do roku 1983. Následovaly zákony v Rakousku a na
Filipínách, které nabyly účinnosti v roce 1987; v Brazílii v roce 1988; v Itálii v roce 1990;
v Holandsku v roce 1991; v Maďarsku v roce 1992; v Portugalsku v roce 1993; v Belize
(původně Britský Honduras) v roce 1994; v Hong Kongu a Rusku v roce 1995; na Islandu,
v Lotyšsku a Jižní Korey v roce 1996; v Thajsku a na Ukrajině v roce 1997; v Irsku, Izraeli a
Litvě v roce 1998 a v České republice v roce 1999. Jihoafrická republika přijala svůj zákon
v roce 2000, který vešel v účinnost až v roce 2001. Ve Velké Británii byl prvním „řádným“
informačním předpisem až zákon o přístupu k informacím z roku 2000 [Freedom of Information
Act 2000].“58
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V České republice byl informační zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, přijat v roce 199959. Jak již bylo popsáno výše, právní nárok občanů na
informace v duchu Listiny základních práv a svobod existoval již dříve.60 Změna konceptu
v přístupu veřejné správy k zpřístupňování informací veřejného sektoru občanům byla
logickým důsledkem změn, které nastaly po Sametové revoluci. Vývoj v České republice lze
v širším pojetí dát do souvislosti s vývojem v ostatních zemích bývalého východního bloku,
kde docházelo po jeho rozpadu k obdobnému vývoji.
Významný technologický rozvoj, potřeby fungování jednotného informačního trhu a
potenciální hospodářské přínosy z opakovaného použití informací veřejného sektoru byly
motivem pro přijetí právní úpravy na evropské úrovni. Na půdě Evropské Unie tak byla přijata
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací
veřejného sektoru, respektive směrnice č. 2013/37/EU ze dne 26.června 2013, kterou se mění
směrnice č. 2003/98/ES. Tento vývoj měl na některé členské země zásadní vliv. Kupříkladu
„v Belgii směrnice [zcela] změnila základní přístup ke komerčnímu opakovanému použití
informací veřejného sektoru, které bylo dříve zakázáno a nyní se podporuje.“61
Do přijetí první ze zmiňovaných směrnic nebylo právo na informace v rámci Evropské Unie
upraveno sekundárním právem ve vztahu k členským státům.
V rámci Evropské Unie byl přístup k dokumentům EU nejprve upraven zvláštním kodexem ze
dne 16. prosince 1993, jenž navázal na Deklaraci o přístupu k informacím, která je přílohou
Závěrečného aktu ke Smlouvě o Evropské unii. Režim poskytnutí informací zde byl podrobně
specifikován, včetně vymezení okruhu informací, které neměly být poskytnuty. Kodex
obsahoval následující základní principy: a) veřejnost má mít co nejširší přístup k dokumentům
Komise a Rady; b) žádost o poskytnutí informace má být podána písemně a má co nejpřesněji
identifikovat požadovaný dokument; c) po dohodě se žadatelem mají být řešeny opakované
žádosti a žádosti týkající se mimořádně obsáhlých dokumentů; d) poplatek za poskytnutí kopie
dokumentu musí být přiměřený; e) o žádosti musí být rozhodnuto do jednoho měsíce; a f)
instituce mohou odmítnout informace týkající se veřejné bezpečnosti, mezinárodních vztahů,
59

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byl vyhlášen ve sbírce zákonů 8. června 1999 a
nabyl účinnosti 1. ledna 2000.
60
Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. května 1996, sp. zn. III. ÚS 28/96.
61
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A
SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Opakované použití informací veřejného sektoru, Přezkum
směrnice 2003/98/ES. Brusel: KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2009.
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stability měny, soudních rozhodnutí, ochrany soukromí, obchodního a průmyslového
vlastnictví, finančních zájmů Společenství apod. 62
S postupným vývojem evropské integrace se tato úprava ukázala jako nedostatečná.
V primárním právu se právo na informace objevilo po přijetí Amsterodamské smlouvy, která
zakotvila právo na přístup k dokumentům Evropské unie (nikoli členských států). Tato úprava
byla dále provedena Nařízením (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30.
května 2001, o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.
Z hlediska Evropské Unie bylo velkým přelomem, když se rozhodla legislativně vstoupit na
pole poskytování informací veřejného sektoru. Podrobněji je evropská právní úprava popsána
v dalších kapitolách této práce.
Shrnutí:
Právní úprava práva na informace měla velmi pomalý legislativní rozjezd. První známý
informační zákon, který upravoval toto právo, byl přijat ve Švédsku až ve druhé polovině
osmnáctého století. Dalšími informačními zákony přijatými až do poloviny dvacátého století
byly pouze ty v Kolumbii a ve Finsku. Na půdě mezinárodního práva nemělo právo na
informace o nic rychlejší rozjezd. Ani Rezoluce Generálního shromáždění Organizace
spojených národů nebo Všeobecná deklarace lidských práva a svobod, které dnes považujeme
za první vlaštovku pro právo na informace na poli mezinárodního práva, nebyla ve své době
interpretována jako právo požadovat a přijímat informace od veřejných orgánů. Významným
milníkem byl v tomto ohledu informační zákon ve Spojených státech Amerických z roku 1966,
který jasně vymezil právo občanů na přístup k vládním dokumentům. Navíc otevřel bránu
legislativní úpravě práva na informace v celé řadě dalších, zpravidla demokratických zemí.
V České republice došlo k přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 1999
v důsledku společenských a politických změn po Sametové revoluci. Závěrem nelze nezmínit
činnost Evropské Unie, která regulatorně vstoupila na pole práva na informace a legislativně
upravila opakované použití informací veřejného sektoru, což je oblast skýtající významný
hospodářský potenciál.

62

Vláda: Důvodová zpráva k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím, č. 106/1999 Dz.
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6. Mezinárodněprávní úprava
Normativní úpravu v oblasti práva na informace lze najít téměř ve všech kategoriích právních
norem klasifikovaných podle jejich právní síly (tedy ústavních, zákonných, podzákonných i
mezinárodněprávních). Zejména v oblasti speciálních zákonů existuje množství zvláštních
ustanovení, která mají větší či menší vztah k právu na informace. V mezích rozsahu této práce
není možné poskytnout jejich kompletní výčet, není to však ani jejím cílem. Ačkoli následuje
neúplný výčet předpisů upravujících právo na informace (včetně následujících kapitol), jedná
se zpravidla o ty nejvýznamnější, které poskytují čtenáři dostatečný přehled o povaze a kontextu
právní úpravy práva na informace v právním řádu.
Všeobecná deklarace lidských práv a svobod přijatá 10. prosince 1948 v Paříži (dále
„Deklarace“) je prvním mezinárodněprávním dokumentem63, který zmiňuje právo na
informace. Konkrétně ve svém článku 19 uvádí: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a
projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na
hranice.“ 64
Jak již bylo uvedeno v části týkající se vývoje práva na informace, v době přijetí Deklarace
nebylo toto právo chápáno samostatně. Konkrétně v Deklaraci bylo právo vyhledávat, přijímat
a rozšiřovat informace pojato jako prostředek nezbytný k dosažení svobody přesvědčení a
projevu. „Právo na informace bylo chápáno spíše z obecného hlediska než z hlediska
politického, kde se úprava práva na informace vztahuje převážně k veřejné správě.“65
Ačkoli Deklarace je formálně nezávazným dokumentem, tak představuje první ucelený katalog
lidských práv a svobod, který má pro svoji autoritu celosvětový dopad. Ve svých třiceti článcích
definuje základní občanská, politická, ekonomická a sociální práva, která byla často následně
kodifikována, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, a do značné míry se stala klíčovými
pilíři demokratických zřízení.
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Rezoluce z prvního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů 59(1) byla přijata 14. prosince
1946, tudíž dříve. Více k jejímu obsahu a povaze v předchozí kapitole.
64
Všeobecná deklarace lidských práv a svobod. Paříž: Organizace spojených národů, 1948. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
65
LUDVÍKOVÁ, Eva. Svobodný přístup k informacím. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita v
Brně. Vedoucí práce Jana Jurníková.
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V Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, která byla podepsána
v Římě 4. listopadu 1950 (dále „Evropská úmluva“), je zakotveno právo na informace také
pouze jako součást svobody projevu. Konkrétně článek 10 stanoví, že „každý má právo na
svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat
informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice.“66
Evropská úmluva je významným evropským mezinárodněprávním předpisem, možná
nejvýznamnějším ze všech, který udává charakter pojetí ochrany lidských práv a svobod na
celém evropském kontinentě. Je nutné podotknout, že oproti Deklaraci má závazný charakter a
existují efektivní nástroje ochrany práv a povinností z ní vyplývajících. Byla sjednána na půdě
Rady Evropy, v rámci které se mohou jednotliví postižení domáhat výroku, že členský stát
Evropské úmluvy porušil práva a svobody stěžovatele z ní vyplývající.
Na rozdíl od Deklarace Evropská úmluva obsahuje navíc omezující ustanovení, které reflektuje,
že „výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým
formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v
demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné
bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky,
ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování
autority a nestrannosti soudní moci.“67
Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Evropská úmluva podepsána 21. února
1991 v Madridu. Evropská úmluva byla v České a Slovenské Federativní Republice úspěšně
ratifikována a po uložení ratifikačních listin u generálního tajemníka Rady Evropy vstoupila
v platnost dne 18. března 1992.68 „Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993“69 a ve
smyslu článku 10 Ústavy České republiky70 je považována za součást právního řádu České
republiky.71
66

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod. Řím: Rada Evropy, 1950. Dostupné také z:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf.
67
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod. Řím: Rada Evropy, 1950. Dostupné také z:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf.
68
Srovnej: Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod. In: 209/1992 Sb. Dostupné také z: http://www.nssoud.cz/historie/umluva.pdf.
69
GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky: základy českého
ústavního práva. Vyd. 4., aktualiz. a dopl. Praha: Prospektrum, 2002. ISBN 9788071751069.
70
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Čl. 10.
71
V souvislosti s citovaným ustanovením Evropské úmluvy se i Ústavní soud při své rozhodovací činnosti zabýval
otázkou, zda pod svobodu projevu ve smyslu článku 10 Evropské úmluvy spadá i právo na informace, přičemž
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Stejně jako v Deklaraci a Evropské úmluvě, tak i v Mezinárodním paktu o občanských a
politických právech, který byl přijat 19. prosince 1966 na zasedání Organizace spojených
národu v New Yorku (dále „Pakt“), bylo právo na informace zahrnuto pod svobodu projevu.
Konkrétně ve svém článku 19 uvádí, že „každý má právo na svobodu projevu; toto právo
zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez
ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli
jinými prostředky podle vlastní volby.“72 Pakt vstoupil v platnost 23. března 1976. Jeho dopad
je pro obrovský počet signatářů takřka celosvětový.73
Na tomto místě se hodí připomenout i Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (81)
19 o přístupu k informacím veřejných orgánů.74 Deklaruje následující principy: a) každý má
právo na vyžádání obdržet informace, které jsou v dispozici veřejné správy (s výjimkou
legislativních a justičních orgánů); b) musí být nastaveny přiměřené a efektivní prostředky
umožňující přístup k informacím; c) poskytnutí informace nesmí být odepřeno s odůvodněním,
že žadatel nemá právní zájem na jejím získání; d) zpřístupňování informací musí probíhat na
základě rovných podmínek; e) … omezit toto právo lze pouze, je-li to v demokratické
společnosti přípustné…; f) každá žádost o informaci musí být posouzena v přiměřené době; g)
odmítnutí informace veřejným orgánem musí být řádně odůvodněno; h) proti odmítnutí musí
existovat opravné prostředky.75
Právo na přístup k úředním dokumentům upravuje specificky Úmluva Rady Evropy o
přístupu k úředním dokumentům76, Tromsø, 18. června 2009. Ta doposud nenabyla
platnosti, jelikož doposud nebyla schválena dostatečným počtem států. „Český právní řád
z velké části splňuje požadavky stanovené touto úmluvou, přesto by bylo nutné před její
ratifikací určitá ustanovení vnitrostátního práva obsahu této úmluvy přizpůsobit… [I z těchto
dospěl ke kladnému závěru. Srovnej např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/10 ze dne 30. 3. 2010 (N 68/56
SbNU 761; 123/2010 Sb.), dostupné z: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=Pl-2-10_1, nebo nález
Ústaního soudu Pl. ÚS 2/10 nebo nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/10 ze dne 30. 3. 2010 (N 68/56 SbNU
761; 123/2010 Sb.), dostupné z: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=Pl-2-10_1.
72
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. New York: Organizace spojených národů, 1966.
Dostupné také z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf.
73
Signatáři Paktu nejsou například Singapur, Katar, Saudská Arábie, Malajsie nebo Spojené Arabské Emiráty.
Čínská lidová republika nebo Kuba jsou signatáři, ale Pakt neratifikovaly. Pouhých 28 zemí není Paktem vázáno.
74
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o přístupu k informacím veřejných orgánů. Rada Evropy, 1981.
Dostupné také z: https://rm.coe.int/16804f7a6e.
75
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o přístupu k informacím veřejných orgánů. Rada Evropy, 1981.
Dostupné také z: https://rm.coe.int/16804f7a6e.
76
Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům. Tromsø: Rada Evropy, 2009. Dostupné také z:
www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-4-13web-umluva-pdf.aspx.

30

důvodů česká vláda] od původního úmyslu danou Úmluvu ratifikovat ustoupila a nyní se
s přistoupením České republiky nepočítá.“77
Shrnutí:
V rámci mezinárodního práva je úprava práva na informaci relativně novodobou záležitostí,
která začala nabývat na významu v období po druhé světové válce. Významnými
mezinárodněprávními dokumenty je právo na informace bráno jako významná součást
správného fungování demokratického řádu a je považováno za jednu z klíčových svobod
jednotlivce. Na druhou stranu, ať už se jedná o Deklaraci, Evropskou úmluvu nebo Pakt, tedy
významné dokumenty ovlivňující právní řády po celém světě, je považováno za součást
svobody projevu. Často bylo zapotřebí až následného výkladu a vývoje, aby bylo právo na
informace z těchto ustanovení chápáno v dnešním slova smyslu. V současné době existují
pokusy o přijetí mezinárodněprávní úpravy, která by dále a podrobněji kodifikovala právo na
informace. Konkrétně se jedná Úmluvu Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům. Proti
původním předpokladům se v současné době neplánuje přistoupení České republiky k této
mezinárodní smlouvě.

77

ROTHANZL, Lukáš. § 1 [Účel zákona]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o
svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 1. ISBN 978-80-7400273-1.
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7. Česká právní úprava
V rámci ústavního pořádku České republiky je právo na informace zakotveno v druhé hlavě,
druhém oddílu, v článku 17 Listiny základních práv a svobod78 (dále „Listina“).
Obdobně jako u Deklarace, Evropské úmluvy a Paktu je v Listině právo na informace upraveno
v kontextu svobody projevu79. V případě Listiny však právo na informace není nikterak
odvozováno od svobody projevu, ale je explicitně stanovena povinnost orgánů státní správy a
územní samosprávy přiměřeně poskytovat informace o své činnosti. Tomu odpovídá i
koncepční ukotvení práva na informace mezi práva politická, nikoli jen jako obecné právo.
Každý má ve smyslu článku 17 Listiny nejen právo informace svobodně vyhledávat, přijímat
a rozšiřovat, ale i například zpracovávat nebo uchovávat atd. Jedná se totiž pouze o
demonstrativní výčet. Omezit právo na informace lze výhradně zákonem, jde-li o opatření
v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu,
veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
Jak už bylo zmíněno v předchozí části této práce, právo na informace nespadá do režimu článku
41 Listiny a není potřeba se jej domáhat prostřednictvím prováděcích zákonů. Tato skutečnost
byla potvrzena i Ústavním soudem České republiky.80 „Nelze také opomenout zmínit
univerzálnost tohoto práva… Podstatou je zachování tohoto práva všem bez rozdílu, jak
občanům České republiky, tak cizincům, popř. apatridům, lidem, kteří mají omezenou
způsobilost k právním úkonům zcela nebo zčásti, dětem apod. Toto právo se vztahuje jak na
osoby fyzické, tak i osoby právnické.“81
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Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, Čl. 17.
79
Konkrétní formulace článku 17 Listiny zní: 1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 2) Každý
má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 3) Cenzura je nepřípustná. 4)
Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické
společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu
veřejného zdraví a mravnosti. 5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem
poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
80
Srovnej Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 ze dne 16. 5. 1996 (U 5/5 SbNU 557). Dostupné z:
https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=3-28-96.
81
VAŠÁKOVÁ, Klára. Svobodný přístup k informacím. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita v
Brně. Vedoucí práce Jana Jurníková.
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Listina je naprosto zásadním dokumentem deklarujícím klíčové hodnoty, na kterých je
postaveno celé naše společenství. Její obsah není odvozen od státní moci, ale odpovídá
přirozeným právům každého jednotlivce, které plynou ze samotné přirozenosti lidského bytí.
Proto má nejen významný vliv na právní pořádek jako takový, ale hraje i významnou integrační
roli ve společnosti. Listina a práva v ní deklarovaná (a dodržovaná) jsou znakem občanské
společnosti a právo na informace v nich hraje svoji nenahraditelnou roli.
V článku 35 odst. 2 Listiny82 je speciálně upraveno právo na informace o stavu životního
prostředí a přírodních zdrojů, které s právem na informace uvedeným v článku 17 úzce souvisí.
Speciální úprava má zdůraznit zvláštní význam životního prostředí jako takového a pozitivní
efekt, který informování veřejnosti o jeho stavu má.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „Informační zákon“) je
v České republice prováděcím zákonem, který rozvádí právo na informace uvedené v článku
17 Listiny. Informační zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů 8. června 1999, účinnosti nabyl 1.
ledna 2000. Od své účinnosti byl doposud osmnáctkrát novelizován a k jedné změně došlo
v důsledku nálezu Ústavního soudu83 týkajícího se zveřejňování nepravomocných rozsudků,
kterým Ústavní soud zrušil část zákonného ustanovení.84
Hlavní účel Informačního zákona je totožný s účelem práva na informace. Nicméně je také
předpisem, který toto právo dále rozvádí. Informační zákon (i) upravuje procesní podmínky
jeho realizace, (ii) je obecným předpisem, má tak význam z hlediska věcné působnosti jako
předpis, který se uplatní není-li speciální zákonné úpravy, a (iii) představuje předpis, který
v duchu čtvrtého odstavce článku 17 Listiny, stanovuje některá omezení práva na informace.
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Konkrétní formulace článku 35 Listiny zní: 1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 2) Každý má právo
na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí
ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru
stanovenou zákonem.
83
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/10 ze dne 30. 3. 2010 (N 68/56 SbNU 761; 123/2010 Sb.), ve věci
návrhu na zrušení slova pravomocných v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=Pl-210_1.
84
Srovnej KORBEL, František. Ústavní soud umožnil poskytování nepravomocných rozsudků. Bulletin
advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2010, 2010(5), 17-21. ISSN 1210-6348.
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Dle Informačního zákona může o informace žádat každý, ať už se jedná o fyzickou nebo
právnickou osobu85, cizince nebo občana České republiky.86 „Povinnými subjekty jsou státní
orgány, územně samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Tyto subjekty mohou
mít tzv. úplnou informační povinnost a musejí poskytovat všechny informace, které mají nebo
by měly mít. Subjekty s částečnou informační povinností jsou povinny poskytovat jen ty
informace, které jsou v rozsahu jejich rozhodovací činnosti, a na základě zákona rozhodují o
právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob
v oblasti veřejné správy.“87
Obecně platí, že povinné subjekty musí informace ve své dispozici poskytnout. Informační
zákon však obsahuje řadu omezujících ustanovení. Povinné subjekty musí například odmítnout
poskytnutí utajovaných informací, informací o citlivých (osobních) údajích, informacích, které
jsou obchodním tajemstvím, informací o majetkových poměrech, informací vztahujících se
k vnitřním pokynům a personálním předpisům, jedná-li se o novou informaci vzniklou při
přípravě rozhodnutí (do vydání rozhodnutí), některé informace podléhající ochraně autorského
práva, informací o stabilitě finančního systému, trestním řízení nebo činnosti tajných služeb,
ale i další. Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne
požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to
stanoví zákon.88
„Jak bylo již výše zmíněno, je zákon o svobodném přístupu k informacím pojat jako norma
obecná, tzn. není vyloučeno, že se jiný zákon nemůže práva na informace také týkat, nicméně
takováto norma je vždy vůči normě obecné brána v daném konkrétním ustanovení jako
85

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 3.
„Žadatelem dokonce může být i jiná osoba, která jinak má sama postavení povinného subjektu, a to tehdy,
jestliže má právní osobnost (nejčastěji jako právnická osoba). Tak např. územní samosprávné celky mohou
požadovat poskytnutí informací v režimu SvInf (v praxi se jedná např. žádosti o poskytnutí podnětů na prověření
jejich činnosti, které obdržel krajský úřad či Ministerstvo vnitra jako orgány dozoru a kontroly podle OZř), stejně
tak obchodní korporace, které mají postavení veřejných institucí (z praxe jsou známy např. žádosti o informace,
podávané Českými drahami a. s., které mají postavení povinného subjektu) apod... Žadatelem by však nemohl být
státní orgán (např. finanční úřad), jímž podaná „žádost“ by nemohla vyvolat postup podle SvInf. Spíše hypoteticky
by mohla být řešena otázka, zda by žadatelem mohla být „Česká republika“, pokud by žádost podávala některá
její organizační složka; protože však postavení státu jako právnické osoby je dáno pouze v občanskoprávních
vztazích – srov. § 21 ObčZ, což získávání informací není, zřejmě by ani takový „žadatel“ nebyl způsobilý vyvolat
postup podle SvInf (pomíjíme ústavní konsekvence – stát by sám vůči sobě samému vykonával ústavně zaručené
právo).“ – FUREK, Adam, JIROVEC, Tomáš. § 3 [Základní pojmy]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš,
JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016,
s. 166. ISBN 978-80-7400-273-1.
87
LUDVÍKOVÁ, Eva. Svobodný přístup k informacím. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita v
Brně. Vedoucí práce Jana Jurníková.
88
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 12.
86
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speciální. Vztah mezi předpisy je zde proto založen na principu důsledné subsidiarity zákona o
svobodném přístupu k informacím a nepřípustnosti extenzivního výkladu zvláštních
předpisů.“89
Typickým příkladem speciální právní úpravy je zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí (dále „Informační zákon ŽP“). Upravuje zabezpečení práva na přístup
k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, a na
vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací
o životním prostředí ze strany povinných subjektů.90 Byl vyhlášen ve sbírce zákonů 8. června
1998, účinný je od 1. července 1998.
Informační zákon ŽP je významným pro realizaci práva na informace o stavu životního
prostředí, jak je uvedeno v článku 35 Listiny. Jedná se totiž o právo, kterého je možné se
domáhat domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádí.91 Informační zákon
ŽP poskytuje takovou náležitou právní úpravu, jak ji předvídá článek 41 Listiny.
V případě Informačního zákona ŽP je významným i ten fakt, že komplexně upravuje
poskytování určitého druhu informací a spadá tak do režimu §2 odst. 3 Informačního zákona.
Ten mj. stanoví, že se Informační zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní
zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu
podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.92 Informační zákon
se v takovém případě na poskytnutí těchto informací neaplikuje vůbec, obdobně jako v případě
například zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, nebo zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce
zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.93
Speciálních zákonů, které ve větší či menší míře obsahují právní úpravu poskytování informací
nejrůznějšího charakteru je celá řada. Kromě těch zmíněných v předchozím odstavci se jedná
například o zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 500/2004 Sb.,
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VAŠÁKOVÁ, Klára. Svobodný přístup k informacím. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita v
Brně. Vedoucí práce Jana Jurníková.
90
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, § 1.
91
Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, Čl. 41.
92
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 2.
93
Více viz FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš. § 2 [Povinnost poskytovat informace]. In: FUREK, Adam,
ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 21. ISBN 978-80-7400-273-1.
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správní řád, zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti, nebo zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
Shrnutí:
V českém právním řádu je právo na informace silně ukotveno. Na úrovni ústavního pořádku
vyplývá právo na informace z článku 17 Listiny. Tohoto práva není zapotřebí domáhat se
v mezích prováděcího zákona, ale již samo o sobě je subjektivním a vymahatelným právem.
V článku 35 Listiny je navíc ukotveno speciální právo na informace o stavu životního prostředí.
Je třeba podotknout, že součástí právního řádu jsou i mezinárodní smlouvy jejichž předmětem
je právo na informace k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament a Česká republika je jimi
vázána. Zákonnou úpravu představuje především Informační zákon, který je z hlediska právní
systematiky obecným právním předpisem. Ustanovení článku 35 Listiny odpovídá zákonná
úprava Informačního zákona ŽP, který je vůči Informačnímu zákonu speciálním předpisem.
Zákonů majících rozmanitou působnost, které ve větším či menším měřítku zasahují do práva
na informace a lze je považovat za speciální vůči Informačnímu zákonu, je celá řada.
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8. Právní úprava Evropské unie
V současné době je v primárním právu Evropské unie právo na informace zakotveno v článku
15 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále „SFEU“).94
Právo na informace ovšem nebylo ani zdaleka předmětem zájmu v počátcích evropské
integrace. Tyto počátky souvisely daleko více s kontrolou německého zbrojního průmyslu
(Evropské společenství uhlí a oceli95) a potřebou navázat efektivní hospodářské styky
(Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii96) mezi
evropskými zeměmi, které ještě krátce před tím byly navzájem ve válečném stavu. Podoba
fungování těchto integračních uskupení byla navíc založena především na mezistátní
spolupráci, která byla velice odlišná od dnešní podoby fungování Evropské unie, a tak ani
neexistovala výrazná potřeba (tlak) umožnit občanům přístup k informacím o jejich činnosti.
„V oblasti přístupu k informacím tak existovaly dlouhou dobu pouze interní předpisy
jednotlivých orgánů Evropského společenství.“97 Jak je pro právo na informace příznačné, tak
i v případě Evropské unie byl hnacím motorem rozvoje práva na informace soud, který byl
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Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v členském
státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič, aniž
jsou dotčeny zásady a podmínky stanovené v souladu s tímto odstavcem.
Obecné zásady a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, které upravují výkon tohoto práva
na přístup k dokumentům, stanoví Evropský parlament a Rada formou nařízení řádným legislativním postupem.
Každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti a stanoví
ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení o přístupu ke svým dokumentům v souladu s nařízením uvedeným
v druhém pododstavci.
95
„Šest států přijalo Schumanovu deklaraci (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo) a 18. 4.
1951 podepsalo Pařížskou úmluvu – Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO, Montánní
unie, a to na 50 let. Tato Smlouva založila společný sektorový trh v ekonomicky velmi úzké oblasti. ESUO mělo
pravomoc v rámci své věcné působnosti přijímat přímo příspěvky od podniků, usměrňovat jejich investiční politiky
atd.; bylo nadáno právní subjektivitou.“ – SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2011. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9.
96
„…země Beneluxu podpořily návrh evropských federalistických hnutí na vytvoření společného trhu i v jiných
ekonomických oblastech, včetně energetiky a dopravy. Výbor vládních expertů proto vypracoval návrh dvou smluv
podepsaných v Římě 25. 3. 1957, zakládajících Evropské hospodářské společenství (EHS) – obecný společný trh
a speciální Evropské společenství atomové energie (ESAE nebo EURATOM), další sektorové společenství vedle
ESUO. Smlouvy vstoupily v platnost 14. 1. 1958.“ – SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V
Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9.
97
Šlo především o Radou a Komisí schválený společný Kodex chování věnovaný přístupu k dokumentům a na
jeho základě vypracované rozhodnutí Rady 93/731/EC ze dne 20. prosince 1993 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Rady a rozhodnutí komise 94/90/ESUO, ES, Euratom ze dne 8. února 1994 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Komise, a dále o rozhodnutí Evropského parlamentu 97/632/ES, ESUO, Euratom ze dne 10.
července 1997 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu. – srovnej MEČKOVSKÁ, Jiřina.
Právo na informace v právním řádu ČR. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí
práce Kateřina Šimáčková.
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nucen, v případech nikterak nepodobných sporným otázkám českého práva, právo na informace
obhajovat. Tak například v případu John Carvel a The Guardian proti Radě98 musel
konstatovat, že výše uvedené interní předpisy do jisté míry zakládají práva třetích osob na
přístup k informacím, v případu Švédský svaz novinářů proti Radě Soudní dvůr Evropské unie
odmítl argument, že žádosti musí být odůvodněny, nebo v případu Heidi Hautalová proti Radě
odmítl princip všechno nebo nic s tím, že je možné poskytnout alespoň ty části požadovaných
dokumentů, které nepodléhají utajení.
Postupně s vývojem a prohlubováním evropské integrace a vývojem v chápání práva na
informace jako takového, začalo být nezbytné přijmout závaznou právní úpravu, která by
občanům umožnila přístup k dokumentům Evropské unie. Do evropského primárního práva se
právní úprava práva na informace dostala v souvislosti s přijetím Amsterodamské smlouvy99,
která do článku 255 SFEU zakotvila právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu,
Rady a Komise.
V návaznosti na toto ustanovení SFEU, které předpokládalo přijetí sekundární legislativy, bylo
přijato Nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2001,
o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise100 (dále
„Nařízení“). „Účelem tohoto Nařízení je poskytnout co nejúčinnější a nejjednodušší veřejný
přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise a stanovit obecné principy a
limity tohoto přístupu… Z nařízení vyplývá, že orgán, u něhož byla podána žádost o přístup
k dokumentům na základě tohoto nařízení, je povinen každou žádost přezkoumat a odpovědět
na ni ve stanovené lhůtě a dále výslovně určit, zda se některá z výjimek upravených v článku 4
uplatní u dotčených dokumentů. Podle článku 6 odst. 1 není žadatel povinen odůvodňovat svou
žádost, a nemusí prokazovat jakýkoli zájem.“101
Je naprosto nezbytné podotknout, že jak současná úprava práva na informace v článku 15
SFEU, tak i předchozí znění tohoto článku (původně 255) podle Amsterodamské smlouvy a
znění Nařízení, jsou ustanoveními, která svým účelem, smyslem a formulací směřují dovnitř
98

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého rozšířeného senátu) ze dne 19. října 1995. John Carvel a Guardian
Newspapers Ltd proti Radě Evropské unie. Věc T-194/94., 61994TJ0194.
99
Podepsána 2. října 1997, vstoupila v platnost 1. května 1999.
100
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, 32001R1049.
101
MEČKOVSKÁ, Jiřina. Právo na informace v právním řádu ČR. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova
univerzita v Brně. Vedoucí práce Kateřina Šimáčková.

38

Evropské unie, vůči svým orgánům. Žádným způsobem tak nezasahují do právní úpravy
týkající se práva na informace vůči orgánům veřejné správy jednotlivých členských zemí.
Listina základních práv Evropské unie102 (dále „Listina EU“) ve věci práva na informace
v článku 42 stanoví, že každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm v členském státě
nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů,
institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič. Listina EU, nad rámec formulace
obsažené v článku 42, v článku 11 spojuje právo na informace se svobodou projevu způsobem,
který je obvyklý v mezinárodních smlouvách, např. v Deklaraci nebo Evropské úmluvě. „Jako
právně nezávazný dokument byla přijata roku 2000, od Lisabonské smlouvy je právně závazná
a má postavení primárního práva.“103
Význam Listiny EU je z hlediska práva na informace (ale i všech ostatních práv a svobod v ní
obsažených) nezpochybnitelný a nevyvratitelný. Jednoznačně dává občanům Evropské unie
právo domáhat se informací vůči institucím a orgánům Evropské unie. Na druhou stranu,
„domáhat se základních práv EU zásadně lze jen v souvislosti s aplikací práva EU – musí být
přítomen tzv. evropský prvek… Ochrana základních práv EU zavazuje orgány EU, zavazuje
členské státy při aplikaci vnitrostátního práva, jež je ale v pravomoci EU, např. zákonného
ustanovení harmonizovaného směrnicí, norem EU, a to i tehdy, když se dovolávají výjimky
z normy EU.“104 Oprávnění plynoucí občanům z ustanovení Listiny EU tak nelze využít
k získání informací od orgánů veřejné správy členských států.
Primární ani sekundární právo Evropské unie neobsahuje ustanovení, které by přímo zakládalo
právo občanů členských států vůči veřejným správám jednotlivých členských zemí Evropské
unie. V členských zemích je právo na informace jako takové zpravidla odvozeno
z mezinárodních smluv, ustanovení ústavních řádů nebo ze zákona. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru,
respektive č. 2013/37/EU ze dne 26. 6. 2013, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES, z tohoto
pohledu nebyly změnou. Nicméně jsou prvním předpisem sekundárního práva Evropské unie,
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Listina základních práv Evropské unie, C2012/326/02.
SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy mezioborové
učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9.
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SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy mezioborové
učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9.
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který má do sféry tohoto práva významné dopady. Blíže se jim věnují následující části této
práce.
Shrnutí:
Právo na informace nebylo smyslem evropské integrace v jejích počátcích. S postupným
vývojem integrace a rozšiřováním práv Evropské unie byla stále citelnější potřeba právo na
informace kodifikovat. Nejprve se tak dělo předpisy nižší právní síly a při formulování
základních zásad sehrála svoji roli i judikatura Soudního dvora Evropské unie. Do SFEU se
právo na informace dostalo po přijetí Amsterodamské smlouvy a umožnilo tak přístup
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Nařízením bylo následně dále
rozvedeno tak, aby veřejný přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise byl
co nejúčinnější a nejjednodušší. Po přijetí Lisabonské smlouvy došlo ke změně formulace práva
na informace v SFEU. Změna si kladla za cíl rozšíření působnosti na všechny orgány, instituce
a jiné subjekty Evropské unie. Dále jí byla povýšena Listina EU na závazný právní předpis a
součást primárního práva. Právo na informace je teď srozumitelnou součástí práva Evropské
unie, aniž by muselo docházet k jakýmkoli krkolomným výkladům pro jeho dovození.
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9. Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru
Důvody pro přijetí právní úpravy v rámci Evropské unie se výrazně prolínají s důvody, ze
kterých plyne význam opakovaného použití informací jako takového. Klíčovými z nich jsou
například ochrana hospodářské soutěže, vytváření pracovních míst nebo vytváření podmínek
pro vznik navazujících produktů a služeb s přidanou hodnotou pro koncového uživatele.105
Technologický a informační rozvoj na sebe musel nevyhnutelně přilákat pozornost a vyvolat
legislativní reakci a stanovení pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru.
Taková průběžná zákonodárná snaha již v některých členských státech začala nabírat na
obrátkách. S ohledem na specifika národních úprav tak mohlo dojít k tomu, že právní úprava
opakovaného použití mohla mít v členských zemích Evropské unie diametrálně odlišné
parametry a vést k významným rozdílům v právní úpravě v rámci jednotného informačního
trhu. I s úmyslem zabránit rozpadu jednotného informačního trhu byla Evropská unie nucena
přijmout Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003,
o opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále „Směrnice 2003/98/ES“), a v této
souvislosti nastavit obecný rámec podmínek opakovaného použití dokumentů veřejného
sektoru, aby byly zajištěny spravedlivé, přiměřené a nediskriminační podmínky opakovaného
použití.
Směrnice 2003/98/ES byla novelizována Směrnicí evropského parlamentu a Rady
2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (dále „Směrnice
2013/37/EU). Směrnice 2013/37/EU byla přijata, v rámci prosazování Digitální agendy 2020,
což je dlouhodobě jedna z klíčových strategií Evropské unie,106 a v reakci na probíhající
dynamický vývoj technologií pro analýzu, využití a zpracování údajů, které umožnily vytváření
dalších nových služeb, produktů a aplikací. V případě setrvání u pravidel přijatých v roce 2003
hrozilo, že by byly promarněny hospodářské a sociální příležitosti nabízené opakovaným
použitím informací veřejného sektoru jenom proto, že regulatorní pravidla už byla
nedostačující.
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Pro podrobnosti viz speciální kapitolu v úvodu této práce.
Europe 2020 strategy: Digital Single Market. Ec.europa.eu: Europe 2020 strategy [online]. Evropská unie,
2015 [cit. 2017-09-06]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy.
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V reakci na tyto faktické změny některé členské státy začaly k Směrnici 2003/98/ES
přistupovat jako k naprosto minimálnímu standardu a svými národními úpravami šly daleko za
požadavky stanovené Směrnicí 2003/98/ES. I proto byla prostřednictvím Směrnice 2013/37/EU
přijata pozměňující úprava, aby nedošlo k takovému rozrůznění právních úprav až by byl
ohrožen samotný jednotný informační trh, který se dle Stanoviska107 Evropského
hospodářského a sociálního výboru (dále „EHSV“) odhaduje až na 140 miliard eur. EHSV se
ve svém stanovisku dokonce vyjádřil v tom smyslu, že opakované použití veřejných informací
by mělo být upraveno prostřednictvím nařízení, čímž by bylo dosaženo jednotné právní úpravy.
K realizaci tohoto názoru EHSV prozatím nedošlo, a tak jsou pravidla opakovaného použití
informací veřejného sektoru v současné době v evropském právu upravena Směrnicí
2003/98/ES ve znění Směrnice 2013/37/EU (dále „Směrnice“).
Za jeden z nejpodstatnějších aspektů Směrnice lze považovat zásadu uplatnitelnou na
opakované použití uvedenou v článku 3 Směrnice. Členské státy mají zajistit, aby dokumenty,
na které se Směrnice vztahuje, byly opakovaně použitelné pro komerční nebo nekomerční
účely.108 Takový požadavek se projevuje nejen v nárocích na formát dokumentů, který by měl
být strojově čitelný109, ale například i v charakteru procesu, který vede k jejich získání nebo v
následných podmínkách jejich použití.
Opakovaným použitím se ve smyslu definice obsažené v článku 2 Směrnice rozumí použití
dokumentů (které mají v držení subjekty veřejného sektoru) fyzickými nebo právnickými
osobami pro komerční nebo nekomerční účely jiné, než je původní účel v rámci veřejného
úkolu, pro který byly dokumenty vytvořeny. Za opakované použití se nepovažuje výměna
dokumentů mezi subjekty veřejného sektoru výhradně pro účely plnění jejich veřejných úkolů.
Aspektem, který nelze pro pochopení charakteru institutu opakovaného použití zdůraznit více,
je fakt, že Směrnice stanovuje pro členské státy obecnou povinnost zpřístupnit
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady,
kterou se mění směrnice 2003/98/ES, ze dne 25. dubna 2012.
108
Pro podrobnosti viz článek 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003,
o opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady
2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
109
Strojově čitelným formátem se rozumí formát souboru s takovou strukturou, která umožňuje softwarovým
aplikacím v něm snadno nalézt, rozpoznat a získat z něj konkrétní údaje, včetně jednotlivých uvedených faktů a
jejich vnitřní struktury, viz článek 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu
2003, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady
2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
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k opakovanému použití všechny informace (dokumenty110), pokud k nim podle národního
práva členských zemí není omezen nebo vyloučen přístup podle národního práva nebo se na
něj nevztahují výjimky dle Směrnice111. V žádném případě ze Směrnice neplyne povinnost
jakékoliv informace nebo typy informací zveřejňovat nebo zpřístupňovat. Takové rozhodnutí
je plně v kompetenci členských států. Teprve na informace, které členské státy vlastní
legislativou zpřístupní nebo zveřejní, se uplatní Směrnice a v ní obsažené minimální standardy
pro opakovaného použití. V tom spočívá její největší význam, když z opakovaného použití
informací veřejného sektoru činí subjektivní právo.
S ohledem na znění článku 1 Směrnice se Směrnice nepoužije například na dokumenty: (i)
jejichž poskytnutí nespadá do oblasti působnosti příslušného subjektu veřejné správy; (ii) ke
kterým mají třetí strany práva duševního vlastnictví; (iii) které nejsou přístupné dle režimů
přístupu národního práva (včetně ochrany bezpečnosti, obchodního nebo profesního tajemství,
případně statistické důvěrnosti); (iv) v případě, že je pro přístup vyžadováno prokázání
zvláštního zájmu; (v) jsou v dispozici organizace pro veřejnoprávní vysílání; nebo (vi) jsou-li
v dispozici vysokých škol, vzdělávacích nebo výzkumných institucí.112
Směrnice řadí mezi požadavky na proces zpracování žádostí o opakované použití, pokud je to
možné a vhodné, používání elektronických prostředků. Poskytnout žadateli požadované
dokumenty113 nebo, je-li zapotřebí licence, mu předložit licenční nabídku, musí povinné orgány
ve lhůtě dvaceti pracovních dnů, kterou lze u rozsáhlých nebo složitých žádostí prodloužit o
dalších dvacet pracovních dnů. Při zamítavém rozhodnutí musí povinné subjekty žadateli sdělit
důvody zamítnutí a každé zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odkaz na opravné prostředky
pro případ, že by se žadatel chtěl odvolat. Minimální požadavky na samotný postup zpracování
110

Pojem dokument se vztahuje na veškeré záznamy jednání, skutečností nebo informací – a všechny soubory
takových jednání, skutečností nebo informací – bez ohledu na formu nosiče (psaný či tištěný na papíře či uložený
v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka), které mají subjekty veřejného
sektoru v držení.
111
Viz článek 8 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou
se mění Směrnice 2003/98/ES nebo Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES, ze dne 25. dubna 2012.
112
Kompletní výjimky v článku 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu
2003, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady
2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
113
Povinné subjekty poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím formátu nebo jazyce, a pokud je to
možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném formátu spolu s jejich metadaty. Směrnice nezakládá povinnost
vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm
stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace. Subjekty
veřejného sektoru nejsou na základě Směrnice povinny pokračovat ve vytváření a uchovávání určitého druhu
dokumentů s ohledem na opakované použití těchto dokumentů organizací soukromého nebo veřejného sektoru.
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žádosti vyplývají z článku 4 Směrnice.114 Není vyloučeno, aby národní úpravy obsahovaly
vyšší nároky stran povinností povinných subjektů.
Omezení opakovaného použití jsou v zásadě dvojího typu. Jsou jimi poplatky za poskytnutí
informace a podmínky použití těchto informací, které může povinný subjekt stanovit v rámci
licence.
Každý stát si může rozhodnout, zda poplatky bude vybírat, nebo ne. V případě, že se pro jejich
výběr rozhodne, je jejich výše omezena na mezní náklady vzniklé při jejich rozmnožování,
zpřístupňování a rozšiřování. Pravidlo o maximální výši poplatků v hodnotě mezních nákladů
neplatí pro: (i) subjekty veřejného sektoru, které jsou povinny vytvářet příjmy k úhradě
podstatné části svých nákladů souvisejících s výkonem svých veřejných úkolů; (ii) ve
výjimečných případech na dokumenty, u kterých musí dotčený subjekt veřejného sektoru
vytvářet dostatečné příjmy k úhradě podstatné části svých nákladů na jejich shromažďování,
vytváření, reprodukci a šíření115; a (iii) na knihovny včetně univerzitních, muzea a archivy. Pro
tyto případy mohou být do poplatků zahrnuty i náklady na jejich shromažďování, vytváření,
reprodukci a šíření se započítáním přiměřené návratnosti. V případech uvedených v bodech (i)
a (ii) se tak musí dít na základě kritérií, která jsou předem stanovena členskými státy, a tyto se
v elektronické formě zveřejní, pokud je to vhodné a možné. Stanovení poplatků ve výši
přesahující mezní náklady by však mělo být považováno za výjimečné opatření.
U standardních poplatků za opakované použití dokumentů v držení subjektů veřejného sektoru
jsou veškeré na ně se vztahující podmínky a samotná jejich výše, včetně základu pro jejich
výpočet, stanoveny předem a zveřejněny v elektronické formě, pokud je to možné a vhodné. U
jiných poplatků za opakované použití, uvede příslušný subjekt veřejného sektoru předem, jaké
faktory jsou při jejich výpočtu zohledněny. Příslušný subjekt veřejného sektoru také na žádost
uvede způsob výpočtu těchto poplatků ve vztahu ke konkrétní žádosti o opakované použití.116
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Splňovat tyto požadavky nemusí organizace pro veřejnoprávní vysílání, vzdělávací a výzkumné instituce, školy,
vysoké školy a některé kulturní instituce.
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Tyto požadavky jsou vymezeny právem nebo jinými závaznými pravidly v příslušném členském státě. Při
neexistenci takových předpisů jsou požadavky vymezeny v souladu s obecnou správní praxí v příslušném
členském státě.
116
Srovnej článek 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o
opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU,
ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
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Subjekt veřejného sektoru má povinnost prokázat, že poplatky jsou v souladu s požadavky
Směrnice.117
Podmínky použití informací veřejného sektoru týkající se například otázek odpovědnosti,
řádného použití dokumentů, záruky nezměněné reprodukce nebo uvedení zdroje lze upravit
v rámci licence. Není však povinností takové podmínky stanovit. Subjekty veřejného sektoru
mohou povolit opakované použití bez dalšího. Každopádně jakékoliv podmínky stanovené
licencí nesmí zbytečně omezovat možnosti opakovaného použití a nesmějí být použity pro
omezování hospodářské soutěže. Členské státy by měly zpřístupňovat standardní licence
v elektronické formě, aby mohly být elektronicky zpracovány. Standardní licence lze navíc
přizpůsobit zvláštním licenčním žádostem.118
Ochrana individuálních žadatelů před diskriminací ze strany povinných subjektů je
integrální součástí právní úpravy Směrnice. Ta jednoznačně stanovuje, že pro srovnatelné
kategorie opakovaného použití musí platit stejné podmínky. Dokonce i subjekty veřejného
sektoru, pokud používají dokumenty veřejného sektoru ke své komerční činnosti, musí hradit
stejné poplatky a plnit stejné podmínky jako běžní uživatelé.119 Pokud by subjekty veřejného
sektoru používaly tyto informace k plnění svých veřejných úkolů, pak by jim toto ustanovení
nemělo bránit v jejich bezplatném použití.
S principem nediskriminace úzce souvisí zákaz výhradních dohod. Informace veřejného
sektoru mají být přístupné všem potenciálním žadatelům, i když už jsou tyto informace
některým subjektem využívány. Směrnice v tomto duchu obsahuje obecný zákaz uzavírání
výhradních dohod.
Z logických důvodů se i na toto obecné pravidlo o zákazu výhradních dohod uplatní výjimky.
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Srovnej Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu
a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES, ze dne 25. dubna 2012.
118
Srovnej článek 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o
opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU,
ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
119
Srovnej článek 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o
opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU,
ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
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Výhradní dohodu je možné uzavřít, je-li to nezbytné pro poskytování služby ve veřejném
zájmu. V takovém případě musí být platnost důvodu alespoň každé tři roky přezkoumána.
Uzavření výhradní dohody je v tomto případě nutné zveřejnit.120
Týká-li se výhradní právo digitalizace kulturních zdrojů, nesmí doba jeho trvání překročit deset
let. Překročí-li tato doba deset let, přezkoumá se trvání výhradního práva v jedenáctém roce a
popřípadě každých sedm následujících let. V tomto případě je nezbytné výhradní dohodu opět
zveřejnit. Pokud existuje výhradní právo pro digitalizaci kulturního zdroje, dotčenému subjektu
veřejného sektoru je jako součást takové dohody bezplatně poskytnuta kopie. Tato kopie je po
skončení trvání výhradního práva k dispozici k opakovanému použití.121
V situaci, kdy by žádný komerční subjekt neměl bez výhradního práva zájem používat
informace veřejného sektoru, může být pro zajištění služeb obecného hospodářského zájmu
nezbytné takovou výjimku učinit.
Směrnice také vyzývá členské státy, aby přijaly některá praktická opatření, která usnadňují
vyhledávání dokumentů dostupných pro opakované použití, jako seznamy fondů hlavních
dokumentů s příslušnými metadaty nebo internetové portály, které jsou propojeny s těmito
seznamy fondů.122 Tato opatření vyplývají z podstaty opakovaného použití informací v rámci
jednotného informačního trhu. Mají usnadnit překračování hranic jednotlivých členských států
a usnadnit k nim přístup žadatelům. Z toho plyne i požadavek uvedený ve Směrnici, pokud
možno, vytvářet podmínky pro vícejazyčné vyhledávání v rámci těchto informačních fondů.
Shrnutí:
Evropský parlament a Rada přijaly v roce 2003 směrnici o opakovaném použití informací
veřejného sektoru Směrnici 2003/98/ES, která byla následně v roce 2013 novelizována
Směrnicí 2013/37/EU. Směrnice upravuje použití dokumentů (které mají v držení subjekty
veřejného sektoru) fyzickými nebo právnickými osobami pro komerční nebo nekomerční účely
120

Výjimka popsaná v tomto odstavci se nevztahuje na digitalizaci kulturních zdrojů.
Srovnej článek 11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o
opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU,
ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
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Srovnej článek 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003, o
opakovaném použití informací veřejného sektoru, ve znění Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU,
ze dne 26. června 2013, kterou se mění Směrnice 2003/98/ES (konsolidované znění).
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jiné, než jaký je původní účel v rámci veřejného úkolu, pro který byly dokumenty vytvořeny.
Stanovují základní požadavky na proces zpracování žádostí o dokumenty veřejné správy,
omezují maximální výši poplatků, zakazují zbytečně omezující podmínky licencí, stanovují
obecný zákaz výhradních dohod nebo zákaz diskriminace. Členským státům také Směrnice
ukládá některá praktická opatření, která mají vést k lepší informovanosti o zdrojích
k opakovanému použití informací veřejného sektoru, aby se informace mohly uplatnit nejen
v členských státech, ale i v rámci celého jednotného informačního trhu. Nicméně je třeba mít
neustále na paměti, že ze Směrnice neplyne povinnost jakékoliv informace nebo typy informací
zveřejňovat nebo zpřístupňovat. Takové rozhodnutí je plně v kompetenci členských států a
směrnice se týká až podmínek následného nakládání s nimi.
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10. Implementace evropských směrnic v ČR
Směrnice je sekundárním aktem evropského práva, přijatým na základě oprávnění obsaženého
v primárním právu. Představuje „specifický nástroj harmonizace předpisů členských států.“123
Je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo,
přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.124
Směrnice 2003/98/ES byla do právního řádu České republiky transponována především
novelou Informačního zákona, zákonem č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále „Novela 2006“).125
Jednalo se o širší novelu. Hlavním důvodem novelizace Informačního zákona byla nepochybně
povinnost transponovat Směrnici 2003/98/ES. Existovaly ovšem i další dobré důvody pro
změnu, které se do Informačního zákona promítly. Například v souvislosti s tehdy relativně
čerstvě přijatým zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, se hodilo vypustit poměrně širokou speciální procesní úpravu, která byla doposud
upravena Informačním zákonem. Po přijetí zmiňovaných zákonů, které splňovaly parametry
moderních předpisů upravujících správní řízení, pozbyla rozsáhlá úprava obsažená
v Informačním zákoně valného smyslu. Novela 2006 také využila příležitost určité aspekty
právní úpravy práva na informace vyjasnit a promítnout do Informačního zákona zkušenosti
z aplikační praxe. V neposlední řadě, jak to bývá v oblasti práva na informace běžné, byly do
Informačního zákona promítnuty některé závěry judikaturního vývoje.
Před implementací Směrnice 2003/98/ES do českého právního řádu byly zvažovány různé
varianty transpozice.
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SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy mezioborové
učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9.
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Článek 288 SFEU (Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, 12008E/TXT).
125
Transpozice Směrnice 2003/98/ES měla dopady i do dalších zákonů, například zákona č. 500/2004 Sb., Správní
řád zákona č. 483/1991 Sb., České národní rady o České televizi; zákona č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č.
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů; zákona č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; nebo zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení).
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Jednou z možností bylo přijetí nového speciálního zákona, který by upravoval výhradně
opakované použití informací veřejného sektoru v duchu Směrnice. K Informačnímu zákonu a
Informačnímu zákonu ŽP by přibyl třetí významný speciální předpis a aplikační praxi by ještě
více zkomplikoval posuzování, který předpis se vztahuje na danou situaci a v jakém rozsahu.
Z toho důvodu byla tato možnost zamítnuta.
Druhou zvažovanou variantou bylo začlenění požadavků Směrnice 2003/98/ES do návrhu
zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy.126 Tento návrh zákona měl ovšem řešit
především sdílení dat mezi jednotlivými institucemi a orgány veřejné správy mezi sebou
navzájem, nikoli navenek mezi veřejností a veřejnou správou. Tato varianta byla odmítnuta
jako nesystémové řešení, které by ještě ke všemu bylo velice složité stihnout ve lhůtě určené k
transpozici
Poslední zvažovanou a nepřijatou variantou bylo přijetí nového Informačního zákona, který by
jednak zahrnul problematiku práva na informace jako takového, opakovaného použití informací
veřejného sektoru a potenciálně i problematiku Informačního zákona ŽP. Právo na informace a
Informační zákon, v době projednávání Novely 2006, se konečně po několika letech dostaly do
povědomí širší veřejnosti a začala se utvářet nezbytná základní judikatura, která řešila některé
aspekty v českém právním řádu relativně nového práva na informace. Nebyla vhodná doba
k tak významnému zásahu do právní úpravy, jakou by bylo přijetí zcela nového předpisu.
Nakonec převládl názor, že nejvhodnější variantou je novelizovat Informační zákon. Ten stejně
jako Směrnice upravuje především vztah veřejné správy a žadatele a podmínky za jakých se
informace zpřístupní. Následné nakládání s takto získanými informacemi tyto předpisy upravují
pouze v omezené míře. S ohledem na pozitiva a negativa jednotlivých zvažovaných variant
bylo přistoupeno k novelizaci Informačního zákona, jako k nejlepší variantě.
Směrnice 2013/37/EU, kterou byla novelizována směrnice 2003/98/ES, byla do právního řádu
České republiky transponována především novelou Informačního zákona, zákonem č.
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Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, č. 61/2006 Dz.
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222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále „Novela 2015“).127
V tomto případě se jednalo o novelu technického charakteru. „Přestože navrhované změny
[byly] svým charakterem veskrze změny technické, měly by napomoci k efektivnějšímu
zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému použití (informace veřejného
sektoru jsou dále využívány ke komerčnímu i nekomerčnímu použití ze strany subjektů stojících
mimo veřejný sektor), a to především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených a
případně též ve strojově čitelných formátech, což umožní kvalitní posun v možnostech využití
zveřejňovaných informací.“128
Zahrnutí úpravy opakovaného použití informací veřejného sektoru do Informačního zákona
vyžadovalo i nutnost učinit terminologickou volbu. Existovala možnost přidržet se
terminologie stanovené Směrnicí, nebo přizpůsobit terminologii, aby byla kompatibilní se
stávajícím Informačním zákonem. V Informačním zákoně bylo „přistoupeno k modelu, kdy
Informační zákon pojí běžný přístup k informacím, jako realizaci základního politického práva
vyvěrajícího z čl. 17 Listiny základních práva a svobod, a přístup k informacím pro opakované
použití. V realitě zákona totiž povinné subjekty nemají možnost zkoumat pohnutky žadatele o
informace a jeho úmysly v tom, jak se získanou informací naloží (naráželo by to na ústavní
mantinely politického práva na informace).“129 Výhodou tohoto řešení je, že výhody plynoucí
ze Směrnice ohledně poskytování informací veřejné správy jsou k dispozici i žadatelům
nezamýšlejícím tyto informace opakovaně používat. S citovaným závěrem z důvodové zprávy
ovšem nelze bez dalšího souhlasit v kontextu právní úpravy licencí obsažené v Informačním
zákoně, k čemuž se ještě vrátím po krátkém úvodu do této problematiky.

127

Transpozice Směrnice 2013/37/EU měla dopady i do dalších zákonů, například zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů; nebo zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech; zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon); zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení); zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a
o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu); nebo zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dalších.
128
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. 222/2015 Dz.
129
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. 222/2015 Dz.
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Samotná Směrnice se nijak nedotýká duševního vlastnictví třetích stran, konkrétně autorského
práva a souvisejících ochranných práv. Tento požadavek Směrnice se v Informačním zákoně
odráží v ustanovení §11 odst. 2, které říká, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by
tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv
souvisejících s právem autorským. Z této formulace lze naopak a contrario dovodit, že
vykonává-li autorská nebo související práva povinný subjekt, měl by žádanou informaci
poskytnout.
V situaci, kdy a) je požadovaný dokument předmětem ochrany autorského práva nebo práv
souvisejících, b) majetková práva vykonává povinný subjekt a c) neuplatní se výjimka §11 odst.
5130, se dle §14a odst. 1 postupuje podle autorského zákona. Ustanovení předjímá, že povinný
subjekt v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací licenční nebo podlicenční
smlouvou stanoví podmínky použití. „V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že
licenční smlouvy byly upraveny do 31. 12. 2013 v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
avšak od 1. 1. 2014 převzal úpravu tohoto smluvního typu občanský zákoník, a to v §2358 a
násl. Ačkoliv tedy Informační zákon v ustanovení §14a odst. 1 odkazuje ve vztahu k licenčním
smlouvám nadále na autorský zákon, je třeba reflektovat zmíněnou změnu právní úpravy a
vycházet z právní úpravy občanského zákoníku.“131
Na tyto situace významně cílí Směrnice, jak bylo popsáno výše, která si poskytování informací
představuje za nediskriminačních podmínek a obecně za kompenzaci ve výši odpovídající
maximálně mezním nákladům.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „Občanský zákoník“) předpokládá za poskytnutí
licence protihodnotu ve formě odměny. Pro licence udělené v režimu Informačního zákona

130

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského, je-li v držení a)
provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních
předpisů; b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle
zákona o vysokých školách, c) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci
nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu
a vývoje, nebo kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou divadla, orchestry a další
umělecké soubory, s výjimkou knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního
zákona a muzeí a galerií poskytujících standardizované veřejné služby. Poskytování těchto informací v souladu se
zvláštními předpisy tím není dotčeno.
131
ROTHANZL, Lukáš. § 1 [Účel zákona]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon
o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 742. ISBN 978-807400-273-1.
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platí ve vztahu k výši odměny omezení. Na rozdíl od režimu zakotveného v Občanském
zákoníku, Informační zákon stanovuje omezení spočívající v tom, že odměna za oprávnění
informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle §17 Informačního zákona, nestanoví-li jinak
a) zvláštní právní předpis nebo b) licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo
nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.132 Nesouhlasí-li žadatel
s výší požadované odměny stanovené povinným subjektem, má právo podat stížnost.133
Směrnice nestanovuje pro povinné subjekty omezení pouze ve vztahu k výši odměny, kterou
smí požadovat, ale i stran podmínek opakovaného použití, které smí žadatelům uložit. Tento
požadavek se promítá do omezení uvedeného v ustanovení §11 odst. 3 Informačního zákona,
který říká, že podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě musí
umožňovat další použití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví
jinak.
S těmito požadavky souvisí zmíněný nesouhlas (s citovaným zněním důvodové zprávy), že
„povinné subjekty nemají možnost zkoumat pohnutky žadatele o informace a jeho úmysly v tom,
jak se získanou informací naloží.“134 Z uvedených ustanovení ohledně výše odměny a
podmínek použití je naopak zjevný předpoklad, že by povinný subjekt žadatelům záměr
opakovaného použití v úvahu vzít měl.
Licence nebo podlicence se standardně poskytuje jako nevýhradní.135 Povinný subjekt může
poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, jsou-li kumulativně splněny následující podmínky: a)
výhradní licence je pro další šíření poskytované informace nezbytná a b) je-li to ve veřejném
zájmu.136 Výčet takto poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti jejich
poskytnutí, musí být uveřejněn ve výroční zprávě, kterou o své činnosti v oblasti poskytování
informací povinné subjekty zveřejňují.137

132

Srovnej §14a odst. 2 zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Srovnej §16a odst. 1 písm. d zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
134
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. 222/2015 Dz.
135
Srovnej §14a odst. 3 zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
136
Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě
kterých byla výhradní licence poskytnuta. To neplatí v případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci
kulturního zdroje, kdy povinný subjekt přezkoumá trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence
poskytnuta, v jedenáctém roce trvání, případně každých následujících 7 let. V případě poskytnutí výhradní licence
k digitalizaci kulturního zdroje musí být povinnému subjektu bezplatně poskytnuta kopie digitální reprodukce
kulturního zdroje, kterou bude možné po skončení trvání výhradní licence poskytnout podle tohoto zákona.
137
Srovnej §18 odst. 1 písm. d zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
133
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Přechodné ustanovení Novely 2015 navíc stanoví, v souladu s požadavky Směrnice, že
licenční nebo podlicenční smlouva, na základě které byla poskytnuta výhradní licence týkající
se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a která je platná k 17. červenci 2013, pozbývá účinnosti uplynutím
sjednané doby, nejpozději však 18. července 2043. Toto pravidlo se nepoužije, jde-li o licenční
nebo podlicenční smlouvu týkající se digitalizace kulturních zdrojů.138
Původní znění §11 odst. 5 Informačního zákona neumožňovalo poskytnutí informací
v dispozici kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie,
divadla, orchestry a další umělecké soubory. Novela 2015, v důsledku požadavků Směrnice a
z důvodů popsaných výše, toto pravidlo modifikovala. V současnosti se tak neuplatní na
knihovny poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního
zákona a muzeí a galerií poskytujících standardizované veřejné služby. I tyto instituce je
nově možné požádat o informace, které podléhají ochraně autorského práva nebo souvisejících
práv, ve smyslu Informačního zákona, a ty jsou povinny jej poskytnout, pokud k nim
vykonávají majetková práva.
V případě opakovaného použití informací veřejného sektoru Směrnice předpokládá podporu
formou praktických opatření ze strany členských států.139 Dosavadní přístup v podpoře
opakovaného použití informací veřejného sektoru se do značné míry omezoval na a) naplňování
ustanovení §5 Informačního zákona a b) na nezávislé – na základě zvláštních právních předpisů
nebo ustanovení §5 odst. 5 Informačního zákona – aktivity jednotlivých složek veřejné správy.
§5 Informačního zákona ukládá povinným subjektům, ve svém sídle, svých úřadovnách a
způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejňovat například informace o způsobu svého
založení, popisu své organizační struktury, o způsobu získání požadovaných informací,
případném opravném prostředku, postupu vyřizování žádostí, sazebníku úhrad za poskytnutí
informace, výroční zprávu o své činnosti nebo elektronickou adresu podatelny.140 Zejména jsou
však povinné subjekty povinny tímto způsobem zpřístupnit právní předpisy vydávané v rámci
své působnosti a seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové
138

Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Čl. II.
139
Implementace nezahrnuje výhradně transpozici evropské legislativy, ale i následnou faktickou (správní) činnost
směřující k naplnění ustanovení směrnic.
140
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 5.
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povahy, které mohou být poskytnuty podle Informačního zákona včetně případných návrhů
licenčních smluv podle § 14a Informačního zákona.
Na základě zvláštních právních předpisů jsou vedeny různé rejstříky, registry, evidence nebo
seznamy. V některých případech přímo zvláštní právní předpis stanoví, že mají být zveřejněny
a případně jakým způsobem. Pokud tak zvláštní předpis nečiní, subsidiárně se vůči povinným
subjektům – jež na základě zvláštního zákona vedou a spravují registry, evidence, seznamy
nebo rejstříky obsahující každému přístupné informace – aplikuje ustanovení §5 odst. 5
Informačního zákona, které jim ukládá je zveřejňovat v přehledné formě, způsobem
umožňujícím i dálkový přístup.
V praktické podpoře opakovaného použití informací veřejného sektoru navíc došlo poměrně
recentně k výraznému posunu. Novelou Informačního zákona, zákonem č. 298/2016 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále „Novela 2016“), došlo k zavedení informačního systému veřejné správy –
Národního katalogu otevřených dat – do právního řádu, který má evidovat informace
zveřejněné jako otevřená data.141
„NKOD je dostupný prostřednictvím Portálu veřejné správy ČR (dále „PVS“) v záložce
„Otevřená data“. NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných
jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat. Data ke stažení mohou
být uložena na webu příslušného Poskytovatele dat nebo přímo na v NKOD.“142
Novela 2016 povinným subjektům ukládá povinnost zveřejňovat informace obsažené v jimi
vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na
základě zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné
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Otevřená data musí splňovat následující parametry: a) úplnost, b) snadnou dostupnost, c) strojovou čitelnost,
d) musí používat standardy s volně dostupnou specifikací (tzv. otevřené standardy), e) musí být zpřístupněna za
jasně definovaných podmínek (licence s minimem omezení), f) dostupnost uživatelům při vynaložení minima
možných nákladů na jejich získání.
142
Národní katalog otevřených dat (NKOD). Otevřená data [online]. Ministerstvo vnitra, 2017/08/08 [cit. 201709-19]. Dostupné z: https://opendata.gov.cz/.
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činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů,
jako otevřená data. Povinné subjekty mají povinnost zaevidovat je v Národním katalogu
otevřených dat.143 Bez takového zveřejnění by se nejednalo o otevřená data ve smyslu definice
§3 odst. 11 Informačního zákona.
Informační zákon předpokládá, že seznam informací specifikovaných v předchozím odstavci
stanoví prováděcí právní předpis, konkrétně vláda formou nařízení. Nařízení vlády č. 425/2016
Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, v příloze stanovuje následující
informace ke zveřejnění: a) účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací
státu, b) informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech, c)
informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných
finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu,
státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu, d) informace obsažené v centrální
evidenci volných pracovních míst, e) informace obsažené v evidenci agentur práce, f)
informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb, g) informace obsažené
v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné
moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, h) informace obsažené v seznamu
o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem
financí, i) informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst, j) metadata smluv
obsažená v registru smluv, a k) informace obsažené v informačním systému o veřejných
zakázkách. Tento rozsah určený vládním nařízením má především sloužit k zveřejnění alespoň
základního množství dat v otevřeném formátu. Pokud jiné zákonné překážky nebudou bránit
povinným subjektům ve zveřejnění dat, nic by jim nemělo bránit v jejich proaktivním
zveřejnění (ve formátu otevřených dat).
„Právní úprava standardizace otevřených dat jde nad rámec zajištění opakované využitelnosti
informací veřejného sektoru, který požaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2013/37/EU. To však zákonodárci nebrání takový režim zavést, protože směrnice stanoví
minimální požadovaný režim zajištění znovu využitelnosti informací veřejného sektoru.“144
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Srovnej zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 4b.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 298/2016 Dz.
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Shrnutí:
Směrnice byly do českého právního řádu transponovány Novelou 2006 a Novelou 2015.
Novelizace Informačního zákona byla vyhodnocena jako nejvhodnější varianta transpozice
Směrnice. V rámci Informačního zákona byl pojem opakované použití informací veřejného
sektoru, jak jej označuje Směrnice, systematicky podřazen pod pojem právo na informace. I
nadále platí, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana
práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským.
Na druhou stranu vykonává-li majetková práva povinný subjekt a neuplatní se výjimka §11
odst. 5, pak i tyto informace musí poskytnout. Pro tyto případy se postupuje podle ustanovení
Občanského zákoníku o licencích. V této souvislosti došlo také k rozšíření okruhu povinných
subjektů, které musí poskytnout požadované informace chráněné autorským právem (pokud
k nim vykonávají majetková práva), a to na některé knihovny, muzea a galerie. V souvislosti
se Směrnicí stanovuje Informační zákon omezení pro povinné subjekty ve vztahu k odměně a
podmínkám, které může povinný subjekt od žadatelů vyžadovat. Licence jsou zpravidla
nevýhradní. Výhradní licence mohou povinné subjekty poskytovat pouze za splnění poměrně
striktních podmínek. Opakované použití informací veřejného Sektoru je v duchu požadavků
Směrnice v České republice podporováno například prostřednictvím zveřejňování informací
v Národním katalogu otevřených dat.
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11. Závěr
Technologický vývoj je hnacím motorem změn, na které bude stále častěji zapotřebí reagovat
regulací. Tím není a priori myšleno, že bude zapotřebí vývoj plošně omezovat nebo brzdit. To
se v některých krajních případech může také ukázat jako nezbytné, ale nemělo by to být
pravidlem nebo cílem. Bude ovšem nutné nezavírat oči před změnami, které s sebou nové
technologie přináší, a do nových situací postupně vnášet určité zásady.
V případě opakovaného použití informací veřejného sektoru je takovouto regulací Směrnice
2003/98/ES, ve znění Směrnice 2013/37/EU. Jejím cílem je stanovit minimální standard
pravidel poskytování informací veřejného sektoru, aby byl potenciál opakovaného použití
realizován za nediskriminačních podmínek v rámci celého jednotného informačního trhu
Evropské unie. Česká legislativa, která již obsahuje širokou a kvalitní úpravu obecného práva
na informace, převzala podmínky stanovené zmíněnými směrnicemi. Učinila tak především
novelizacemi zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Opakovaným použitím informací veřejného sektoru se rozumí takové komerční nebo
nekomerční využití, které je odlišné od původního účelu, pro který byly tyto informace
veřejným sektorem shromážděny. Reálné přínosy použití soukromým sektorem jsou především
hospodářského charakteru. Opakované použití může posloužit podnikatelům jako hodnotný
zdroj k realizaci svých nápadů. Spotřebitelé se dostanou k výrobkům nebo službám s přidanou
hodnotou. Stát může nepřímo těžit z nižší míry nezaměstnanosti, vyššího výkonu ekonomiky,
zvýšeného výběru daní atd. Výhody však nemusí být výhradně hospodářského charakteru.
Jejich použití k nekomerčním účelům může prohloubit efekt obecného práva na informace jako
takového.
Právo na informace je dnes poměrně široce zakotveno na mezinárodní, ústavní, evropské i
zákonné úrovni. Na druhou stranu se jedná o poměrně novodobou součást právních řádů.
Počátky práva na informace lze vystopovat zhruba ve druhé polovině osmnáctého století, ale
v žádném případě se nejednalo o masově rozšířené právo, které by bylo součástí právních řádů
po celém světě. Až v druhé polovině dvacátého století lze hovořit o masovějším šíření
legislativy práva na informace, které lze dávat do souvislosti s vývojem technologií
umožňujících šíření informací.
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To vedlo i k potřebě přijetí právní úpravy opakovaného použití. Tato právní úprava, jak byla
popsána v této práci, si neklade za cíl ani tak rozšířit okruh poskytovaných informací, ale snaží
se především odstranit překážky v poskytování informací veřejného sektoru a stanovit taková
pravidla, aby nedocházelo k diskriminaci jednotlivých žadatelů.
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14. Summary in English
Evolution of technology is the driving force behind far reaching changes, which will require
regulatory reaction. It does not a priori mean, that evolution should be restricted or slowed
down. Although in some cases it can turn out to be the case, it should not be the norm, nor
should it be the aim. However, it will be necessary not to disregard these changes, which new
technical solutions will bring about. Basic principles should be established to face them.
Directive 2003/98/ES, as amended by Directive 2013/37/EU, is such regulation, legislation
which establishes a minimum set of rules governing the re-use of public-sector information. Its
objective is to determine minimal standards of facilitating the re-use, so that the potential
represented by public-sector information can be unlocked in non-discriminatory manner within
the whole single information market of the European Union.
The re-use of public-sector information means the use of information held by public sector
bodies, for commercial or non-commercial purposes other than the initial purpose within the
public task for which the documents were produced. The benefits of re-use by the private sector
are mainly economic. Public-sector information may serve businesses as a valuable source for
their business intentions. Consumers may be offered access to products or services with added
value. States can benefit of lower unemployment rates, higher performance of their economy
or increases in tax collection etc. However, the benefits do not have to be solely economic. The
re-use for non-commercial purposes can deepen the significance of the effects freedom of
information has.
Freedom of information is widely integrated in the international, constitutional, European and
national laws. On the other hand, it must be said, that it is still a rather modern part of the legal
order. The origins of the freedom of information may be tracked back to the second part of the
eighteenth century, but it was by no means widely spread freedom, which would form part of
jurisdictions all around the world. First in the second half of the twentieth century legislation
on the freedom of information began to effectively spread into multiple jurisdictions. This
process can be associated with the evolution of technologies allowing the distribution of
information and to the consequent pressure to make them available.
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The evolution of technology was behind the increased demand for enactment of legislation on
the re-use of public-sector information. The current legislation on the re-use of public-sector
information does not aspire to increase the range of information available to the public. It is
mainly aimed at removing barriers preventing facilitation of public-sector information that are
already available and at establishing set of rules, which would protect individual applicants
from discrimination in comparable cases.
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The re-use of public-sector information
This thesis considers the re-use of public-sector information in the context of freedom of
information.
The thesis describes the following:
a) the implications of freedom of information (transparency of public administration,
involvement of citizens in public affairs, fight against information poverty, protection of the
environment or the fight against corruption);
b) the implications of the re-use of public-sector information (from an economic and social
view);
c) principle of publicity and principle of confidentiality (their application in democratic and
nondemocratic regimes);
d) the evolution of freedom of information legislation (inspiration in China, origin in Sweden,
transposition into international law, influence of the United States of America, examples of
modern information regulations and the right to information in European Union law);
e) freedom of information in international law (The Universal Declaration of Human Rights,
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the
International Covenant on Civil and Political Rights, the Recommendation of the Committee
of Ministers of the Council of Europe No. R (81) 19 on the access to information held by public
authorities, Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům);
f) Czech legislation on the freedom of information (The Charter of Fundamental Rights and
Freedoms, the Freedom of Information Act, the Law on the Right to Information on the
Environment);
g) European legislation on the freedom of information (The Treaty on the Functioning of the
European Union, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the Regulation on
public access to European Parliament, Council and Commission documents);
h) particularly the Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council on the
re-use of public sector information, and the Directive 2013/37/EU of the European Parliament
and of the Council amending the Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector
information; and
i) implementation of the aforementioned directives in the Czech Republic.
Key words: [Information, Freedom of Information, Re-use of Public-Sector Information]
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Opakované použití informací veřejného sektoru
Tato práce se zabývá opakovaným použitím informací veřejného sektoru v kontextu práva na
informace.
Práce zkoumá:
a) význam práva na informace (pro transparentnost veřejné správy, pro zapojení občanů do
veřejného dění, v boji proti informační chudobě, při ochraně životního prostředí nebo v boji
proti korupci);
b) význam opakovaného použití informací veřejného sektoru (z hlediska ekonomického i
společenského);
c) princip publicity a princip diskrétnosti veřejné správy (jejich uplatnění v demokratických a
nedemokratických režimech);
d) vývoj právní úpravy práva na informace (inspirace v Číně, původ ve Švédsku, promítnutí do
mezinárodního práva, vliv Spojených států amerických, příklady moderních informačních
předpisů nebo právo na informace v předpisech Evropské unie);
e) zakotvení práva na informace v mezinárodním právu (Všeobecná deklarace lidských práv,
Evropská úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod, Mezinárodní pakt o
občanských a politických právech, Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(81) 19 o
přístupu k informacím veřejných orgánů, Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním
dokumentům);
f) českou právní úpravu (Listina základních práv a svobod, zákon o svobodném přístupu
k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí);
g) evropskou právní úpravu práva na informace (Smlouva o fungování Evropské unie, Listina
základních práv Evropské unie, nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského
parlamentu, Rady a Komise);
h) konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, ze dne 17. listopadu 2003,
o opakovaném použití informací veřejného sektoru, a Směrnice 2003/98/ES byla novelizována
Směrnicí evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU, ze dne 26. června 2013, kterou se mění
Směrnice 2003/98/ES; a
i) implementaci požadavků těchto směrnic Evropské unie v České republice.
Klíčová slova: [informace, právo na informace, opakované použití informací veřejného
sektoru]
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