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CÍLE KURZU 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) nabyl účinnosti již 

před více než 20 lety, dne 1. ledna 2000, a je tedy logické, že během doby prošel zásadními 

změnami, ač optické vzezření zákona samotného zůstalo prakticky stejné. Mohutně jej však 

rozvinula judikatura. Zákon byl také několikrát novelizován, naposledy zákonem č. 36/2021 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů s účinností od 1.1.2022, 

zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací postupů 

orgánů veřejné moci s účinností od 1.2.2022 a především pak zákonem č. 241/2022 Sb., 

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 
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znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů s 

účinností od 1.9.2022, další fáze novely 1.1.2023 a 1.1.2024. 

Posledně jmenovaný zákon přináší obsáhlou a zásadní novelizace 

zákona č. 106/1999 Sb.  

Zákon č. 241/2022 Sb. do našeho právního řádu transponuje Směrnici 2019/1024 ze dne 20. 

června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále 

jen „Směrnice“). Termín pro transpozici do českého právního řádu stanovila tato Směrnice 

do 17. 7. 2021, ke konečné transpozici však došlo až výše uvedenou novelizací s účinností 

od 1. 9. 2022. 

Zásadní změny, ke kterým v důsledku transpozice Směrnice dochází, jsou tyto: 

• Veřejné podniky mají informační povinnost  

• Přístup k tzv. výzkumným datům  

• Možnost publikace dynamických dat (dat, které se v průběhu času mění, např. 

meteorologická data) prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní. 

• Úprava tzv. datových souborů s vysokou hodnotou (high-value datasets), které mají být 

bezplatně zpřístupněny.  

Dále byly do novelizace zahrnuty změny vyvolané aplikační praxí, které jsou pro povinné 

subjekty naprosto zásadní. Většina změn nabývá účinnosti od 01.01.2023 a jedná se o např.: 

• zakotvení možnosti odmítnout žádost o informace z důvodu zneužití práva na 

informace spočívajícího ve využití informační žádosti jako prostředku nátlaku na 

fyzickou osobu, jíž se informace týkají, nebo vyvolávající nepřiměřenou zátěž na straně 

povinného subjektu 

• možnost odmítnout žádost z důvodu neexistence požadované informace. Žádost bude 

možné odmítnout, pokud povinný subjekt poptávanou informaci nemá a ze zákona 

mu ani nevyplývá povinnost ji mít 

• zanesení ochrany informací, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit rovnost účastníků 

soudního, arbitrážního či jiného řízení (a to i před zahájením takového řízení) – jedná se 

např. o právní analýzy, rešerše, posudky apod. 

• výslovnou úpravu ochrany informací, jejichž zpřístupnění by mohlo přímo nebo 

významně narušit ochranu kritické infrastruktury 

• výslovnou úpravu pravidel pro poskytování informací o platech a odměnách 

vyplacených z veřejných prostředků 

• procesní úpravu v oblasti zjednodušeného vyřízení žádosti o informace 

• zavedení Centrálního registru výročních zpráv, který bude Ministerstvo vnitra 

provozovat od 01.01.2024 s tím, že povinné subjekty budou moci dobrovolně 

zveřejňovat své výroční zprávy. 

Nabízené školení si klade cíl systematicky provést účastníky změnami, které v zákoně č. 

106/1999 Sb. nastaly a nastanou novelou provedenou zákonem č. 241/2022 Sb. 
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Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 

především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-

mail ladova@kolumbuspm.cz. 

OBSAH KURZU 

 

Novela zákona č. 106/1999 Sb. provedená zákonem č. 241/2022 Sb. 

- Přehled změn 

- Části první – změny účinné od 1.9.2022 

o Úprava okruhu povinných subjektů 

o Ochrana informací z oblasti hospodářské soutěže 

o Doplnění nových pojmů 

o Změna ve způsobu poskytování informací na žádost 

o Změna ve způsobu poskytování informací zveřejněním 

o Evidence otevřených dat 

o Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup 

o Datové soubory s vysokou hodnotou 

o Výhradní dohody a některá ustanovení o licenčních smlouvách 

o Zvláštní právo pořizovatele databáze 

- Část druhá – změny účinné od 1.1.2023 a 1.1.2024 

o Zveřejnění poskytnuté informace  

o Informování o příjmech fyzických osob  

o Ochrana kritické infrastruktury  

o Ochrana (pre)soudních informací  

o Zneužití práva na informace 

▪ „Nátlaková žádost“  

▪ Zátěžová žádost  

o Neexistující informace  

o Prodloužení lhůty  

o Zjednodušená anonymizace  

o Informační příkaz  

o Změny v oblasti rozhodování o stížnosti 

o Centrální registr výročních zpráv 

o Nahlížení do spisu o informační žádosti  

 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti 

soukromého práva, autorka řady odborných 

příspěvků a publikací 


