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Od 1. 1. 2020 začne platit novela 
zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k  informa-

cím (InfZ), která přinese zejména pro-
cedurální změny v  řízeních o  po- 
skytnutí informace. Jaké nové proces-
ní prostředky budou mít k  dispozici 
žadatelé, kteří jsou nespokojeni se způ-
sobem vyřízení své žádosti o informa-
ce ze strany povinného subjektu?

Ke  změně InfZ došlo zákonem  
č. 111/2019 Sb., kterým se mění někte-
ré zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o  zpracování 
osobních údajů. Původní ver-
ze vládního návrhu zákona 
(sněmovní tisk č. 139/0) při-
tom počítala jen s  několika 
legislativně technickým změnami 
a „převratné“ změny InfZ přinesl až 
pozměňovací návrh poslance Jakuba 
Michálka. Navržené hlavní změny lze 
v zásadě shrnout ve dvou bodech, jež 
uvádíme níže.

Informační příkaz
Stávající postup dobře znají jak povin-
né subjekty, tak žadatelé o informace: 
Pokud povinný subjekt odmítne poža-
dovanou informaci poskytnout, roz-

hoduje na  základě odvolání či pod-
kladu žadatele nadřízený orgán. Ten 
rozhodne ve  lhůtě 15 dnů o odvolání 
zejména tak, že jej buď zamítne a po-
tvrdí rozhodnutí povinného subjektu 
o neposkytnutí informace, nebo roz-
hodnutí povinného subjektu zruší 
a věc mu vrátí k novému projednání 
se závazným právním názorem. 

Ačkoliv ust. § 90 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád (SŘ), 
umožňuje i  změnu napadeného roz-

hodnutí nadřízeným orgánem (v sou-
ladu s § 20 odst. 4 InfZ se podpůrně 
použije SŘ mj. při odvolání), není 
tato úprava v podmínkách InfZ po-
užitelná. Povinný subjekt totiž žá-
dost buď vyřídí tak, že jí vyhoví a in-
formaci poskytne (pak nevydává 
rozhodnutí), nebo vydá rozhodnutí 
o jejím odmítnutí. 

Stejně tak není využitelná možnost 
připuštěná správním řádem, aby nadří-
zený orgán rozhodnutí o odmítnutí žá-
dosti pouze zrušil a řízení zastavil – viz 
k  tomu například rozsudek Nejvyššího 
správního soudu z  31. 1. 2007,  
č. j. 1 As 33/2006: „Právo na svobodný 
přístup k informacím patří mezi základ-
ní práva chráněná Listinou základních 

práv a svobod a je mu poskytnuta odpo-
vídající procesní ochrana, která je zajiš-
těna právem podat odvolání, jakož i ná-
sledným přístupem k  soudu. V  rámci 
odvolacího řízení je přitom s  ohledem 
na § 16 ve spojení s § 20 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu 
k informacím, nutno vyjít z podpůrného 
využití správního řádu; pokud odvolací 
orgán napadené rozhodnutí zruší, pak 
je povinen věc vrátit správnímu orgánu 
k  novému projednání. Napadené roz-

hodnutí nelze toliko zrušit 
s tím, že pokud žadatel na po-
skytnutí požadovaných infor-
mací trvá, je třeba, aby podal 
novou žádost.“

Právě existence dlouho-
dobých sporů o  poskytnutí žádosti 
o  informace, kdy povinný subjekt in-
formaci opakovaně odmítá poskyt-
nout a nadřízený orgán jeho rozhod-
nutí ruší a  věc mu i  několikrát vrací, 
byla podle předkladatele pozměňova-
cího návrhu poslance Jakuba Michál-
ka důvodem k nové úpravě a zakotve-
ní možnosti nadřízeného správního 
orgánu vydat tzv. informační příkaz. 

Co přináší novela zákona  
o svobodném přístupu  
k informacím od 1. 1. 2020
Na koho dopadne novela tzv. info zákona? Dočkají se žadatelé o informace rychlejšího procesu 
a jak se bude v praxi využívat informační příkaz? 

Povinnost poskytovat informace 
podle tohoto zákona platí pro státní 
orgány, územní samosprávné celky 
a jejich orgány a veřejné instituce.

Ačkoliv je povinný subjekt při vráce-
ní věci vázán právním názorem nad-
řízeného orgánu vysloveným v  jeho 
rozhodnutí, že řada povinných sub-
jektů pokyny nadřízeného orgánu 
nerespektuje. 

Novela umožňuje nadřízenému 
správnímu orgánu vydat  

informační příkaz
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Důvodová zpráva k  tomuto po-
změňovacímu návrhu poslance Mi-
chálka odkazuje v  daném ohledu 
na některé mediálně známé kauzy, kdy 
docházelo například i  k  12násobné-
mu zrušení, vrácení a opět nespráv-
nému rozhodnutí povinného subjek-
tu, nebo na obstrukce ze strany Kan- 
celáře prezidenta: „Například Kance-
lář prezidenta i  její vedoucí ve  zjevně 
prohraných případech informace nejpr-
ve odepře, vyčká na  žalobu, a  jakmile 
soud nařídí jednání, které KPR musí 
prohrát, teprve žádané informace obra-
tem poskytne.“

Co tedy informační pří-
kaz znamená? Podle nově vlo-
ženého odst. 4 v § 16 InfZ platí 
pro postup nadřízeného or-
gánu v  odvolacím řízení ná-
sledující: „Neshledá-li nadříze-
ný orgán důvody pro odmítnutí žádosti, 
zruší rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti nebo jeho část a ří-
zení v tomto rozsahu zastaví. Současně 
rozhodnutím přikáže povinnému sub-
jektu požadovanou informaci žadateli 
poskytnout ve  lhůtě, která nesmí být 

delší než 15 dnů ode dne oznámení roz-
hodnutí o  odvolání povinnému subjek-
tu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgá-
nu podle věty první se nelze odvolat. 
Poskytnutí informace povinným subjek-
tem lze exekučně vykonat.“ 

S ohledem na podpůrnou aplika-
ci SŘ by tedy od 1. 1. 2020 měl nadří-
zený orgán postupovat následovně:

■ Pokud po  posouzení odvolání 
a žádosti dospěje k závěru, že rozhod-
nutí povinného subjektu o odmítnutí 
poskytnout informaci je důvodné, 
odvolání zamítne a napadené rozhod-
nutí potvrdí.

■ Má-li za  to, že rozhodnutí po-
vinného subjektu není důvodné (dle 
důvodové zprávy k  pozměňovacímu 
návrhu poslance Michálka má jít o si-
tuaci, kdy „si je nadřízený orgán při vy-
řizování odvolání zcela jistý, že infor-
mace v určitém rozsahu povinný subjekt 

má ze zákona poskytnout“), rozhodnutí 
zruší, řízení zastaví a současně povin-
nému subjektu informačním příkazem 
uloží informaci poskytnout. 

Dle znění předmětného ustano-
vení nemá v  tomto ohledu nadřízený 
orgán na  výběr a  vždy, když dojde 

k  závěru, že pro odmítnutí 
požadované informace ne-
jsou dány důvody, musí roz-
hodnutí nejen zrušit, ale 
současně i vydat informační 
příkaz, kterým přikáže po-

vinnému subjektu informaci poskyt-
nout. V  těchto situacích nemůže 
správní orgán věc povinnému subjek-
tu vrátit k dalšímu rozhodování.

■ Máme ovšem za  to, že existuje 
i třetí varianta, a to v případě, že odvo-
lací orgán dojde k názoru, že rozhod-

Proti rozhodnutí nadřízeného  
orgánu se nelze odvolat

Odůvodnění, proč byla nová působ-
nost svěřena ÚOOÚ, vidí předklada-
tel pozměňovacího návrhu v tom, že 
právě konflikt práva na informace 
a  práva na ochranu osobních údajů 
je nejčastější. 
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nutí o  neposkytnutí povinného sub-
jektu je nepřezkoumatelné, například 
proto, že povinný subjekt nepředloží 
nadřízenému subjektu celý spis. V ta-
kovém případě nemůže nadřízený 
subjekt posoudit, zda požadovaná in-
formace má být zpřístupněna, či niko-
liv, a nemůže tak ani řádně 
uložit informační příkaz 
nebo rozhodnutí povinné-
ho subjektu potvrdit. 

Tento názor ostatně 
podporuje i dosavadní roz-
hodovací praxe NSS, na-
příklad v rozsudku z 31. 7. 2006, sp. 
zn. A 2/2003: „První výklad § 16 odst. 
4 zákona o svobodném přístupu k in-
formacím se odvíjí od  přezkoumatel-
nosti napadeného rozhodnutí. Jinými 
slovy, soud věcně zhodnotí důvody pro 
odepření informace uváděné správním 
orgánem a  zváží, zda ospravedlňují 
neposkytnutí požadované informace. 
Dojde-li k  negativnímu závěru, zruší 
rozhodnutí a nařídí správnímu orgánu, 
aby informaci poskytl. Tento postup 
může ovšem zvolit pouze tehdy, lze-li 
správní rozhodnutí a jeho důvody pře-
zkoumat. V  opačném případě soud 

napadené rozhodnutí pouze zruší 
a  vrátí správnímu orgánu k  dalšímu 
řízení.“ 

Lze dovodit, že forma, jakou 
soud nařizuje povinnému subjektu in-
formaci zpřístupnit, se příliš neliší 
od  nově zavedeného institutu infor-

mačního příkazu, a rozhodnutí NSS je 
tudíž možné aplikovat i na novou le-
gislativu. 

Nová působnost ÚOOÚ 
a přezkumné řízení
Novelou zákona došlo rovněž k  za-
kotvení institutu přezkumného říze-
ní, který do té doby nebylo možné po-
užít, přestože jej správní řád zná (§ 94 
a násl.). S tímto institutem se rozšířila 
působnost ÚOOÚ, jenž je nově pří-
slušným orgánem pro provedení pře-
zkumného řízení a bude jej moci za-
hájit nejen na  základě podnětu ne- 

spokojeného žadatele, ale i na zákla-
dě vlastní činnosti. 

Pokud tedy ÚOOÚ obdrží pod-
nět k  zahájení přezkumného řízení, 
nejprve posoudí, zda existuje důvodná 
pochybnost, že by rozhodnutí o nepo-
skytnutí informace mohlo být nezá-
konné. Nedomnívá-li se, že by v  da-
ném případě existovaly podmínky pro 
zahájení přezkumného řízení, infor-
muje o tom do 30 dnů toho, kdo pod-
nět podal, a sdělí mu důvody, proč ří-
zení nezahájil. Pokud by naopak 
přezkumné řízení zahájil a  na  závěr 
dospěl k názoru, že měl povinný sub-
jekt požadovanou informaci poskyt-
nout, vydá informační příkaz podle 
již zmiňovaného ust. § 16 odst. 4 InfZ. 

Pravomoc ÚOOÚ se ovšem ne-
vztahuje pouze na  přezkumné řízení, 
ale podle § 20 odst. 5 InfZ je Úřad 
i  příslušným orgánem pro řízení 
o  odvolání proti rozhodnutí povin-
ného subjektu nebo řízení o stížnos-
ti, nelze-li určit nadřízený orgán po-
vinného subjektu dle § 178 SŘ. ÚOOÚ 
je nově rovněž příslušným orgánem 
pro rozhodování o opatření proti ne-
činnosti nadřízeného orgánu. Týká se 
to zejména případů, kdy bude odvola-
cí orgán (nadřízený orgán povinného 

subjektu) otálet s  vydá-
ním rozhodnutí o odvolá-
ní či stížnosti žadatele 
o informace. 

Nová procesní úpra-
va InfZ by měla zrychlit 
poskytování informací 

ze strany povinných subjektů a  ze-
jména zamezit jejich svévolnému 
odmítání, a  to i  v  rozporu se závaz-
ným názorem nadřízeného subjektu, 
či dokonce soudu. Na  druhou stranu 
zůstává otázkou, zda bude mít ÚOOÚ 
dostatečnou kapacitu, aby dokázal 
zpracovat všechny podané podněty ze 
strany nespokojených žadatelů, jejichž 
nával lze v  souvislosti s  jeho novou 
působností předpokládat. 

 ■■■

JUDr. Ing. Eva Radová, 
Mgr. Adam Novák

Konflikt práva na informace  
a práva na ochranu osobních  

údajů je nejčastější


