
Přehledné informace o komplexním pozměňovacím návrhu k
novele informačního zákona (ST 633)

Hlavní problémy vládního návrhu
● neobsahuje přesnější definici povinných subjektů, kterou slibovala původní

verze ministerského návrhu před vypořádáním připomínek a jejíž potřeba
vyplývá z požadavků judikatury ÚS a směrnice EU;

● obsahuje celou řadu ustanovení, která zásadním způsobem oslabují právo na
informace;

● obsahuje sice žádoucí možnost obrany proti zneužití práva na informace, avšak
předmětné ustanovení je formulováno natolik široce, že může být samo vůči
žadatelům zneužito.

→　pokud by úprava vstoupila v účinnost, jednalo by se o největší zásah do práva
občanů na informace od r. 1989.1

Obsah komplexního pozměňovacího návrhu
Pracovní skupina složená mj. z poslanců hnutí ANO, Pirátů, ČSSD a zástupců RS
připravila kompromisní KPN za intenzivních konzultací s Ministerstvem vnitra.

Doplnění a úpravy:
1. povinné subjekty – reakce na nález Ústavního soudu – upřesnění pojmu

„veřejná instituce“ demonstrativním výčtem ; je v souladu též se Směrnicí EU2

2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití
informací veřejného sektoru,

2. upřesnění ochrany informací, které představují rovnost zbraní v probíhajícím
soudním nebo podobném řízení,

3. zlepšení návrhu na obranu před šikanózními žádostmi – přesnější vymezení a
omezení prostoru pro jeho zneužití,

4. upřesnění různých procesních aspektů, usnadňujících vyřízení žádostí, např.
běžnou anonymizaci osobních údajů, okruh dotčených osob, které se musejí
oslovit (s doplněním nového stížnostního důvodu), nebo nahlížení do spisu.

Vypuštění:
5. různá omezení přístupnosti informací, například zrušit možnost poskytnout

informaci o udělených pokutách (k § 10),
6. různá omezení aktivně zveřejňovaných informací, například omezením doby

zveřejnění, vyloučením údajů o příjemcích zakázek,
7. různé formy prodlužování lhůt a procesních komplikací při vyřízení, například

pro odvolání (k § 16), pro prodloužení lhůty ze závažných důvodů, zrušení
možnosti podat stížnost obyčejným e-mailem,

8. zavedení záloh na úhradu, které se ukazuje jako zbytečné a příliš komplikující
proces.

2 Jedná se o totožné pojetí, které již dne 10. 5. 2018 svým usnesením podpořil Výbor pro veřejnou správu a
regionální rozvoj, on-line: https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=50&ct1=7

1 Vláda podpořila největší omezení práva na informace od roku 1989, on-line:
https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/vlada-podporila-nejvetsi-omezeni-prava-na-informace-o
d-roku-1989
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