
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poskytování informací ze správních spisů 

účastníkům a neúčastníkům řízení,  

zneužití práva na informace  

(šikanózní žádosti) 

 

  

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního 

prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu o svobodném přístupu 

k informacím  

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního 

prostředí spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu 

k informacím 
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1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb.,  

o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy 

Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký 

zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010)  

2. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí 

Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace, 

církve, politické strany aj.) 

3. Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní 

aktivity povinného subjektu) 

4. Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné  

a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence 

požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb. 

Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva 

5. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní 

Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob 

včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod 

odmítnutí žádosti atd. 

6. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018) 

 k poskytování informací 

7. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení 

do spisu podle § 38 správního řádu 

Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady 

poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd.  

Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií 

dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení  

8. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním 

řádem, příp. dalšími zákony 

9. Úhrady za poskytování informací  

10. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů 

Např. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby) - vztah k poskytování informací 

dotčenými orgány, např. orgány životního prostředí, § 39 odst. 13 zákona o odpadech (poskytování 

informací o jednotlivých osobách ohlašujících odpady), § 8 odst. 4 zákona o integrované prevenci 

(označení údajů v žádosti o IP za chráněné); § 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu 

zastupitelstva obce)  

             

         

PRÁVĚ VYŠLO

Jelínková, J., Tuháček, M.: 

Zákon o svobodném přístupu 
k informacím. Praktický komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017
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1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční v úterý 20. března 2018 v EA hotelu Populus 

(U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111, e-mail: 

populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - linka 133  

ze zastávky Florenc (metro B, C), linka 124 ze zastávky Poliklinika Budějovická (metro C)        

 a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra Želivského – trasa A). Výstupní stanice 

Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, parkování       

– hotelové parkoviště v ceně 150,- Kč/vozidlo/den.  

2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:15. 

3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 15. března 2018 na adresu: Vodní           

zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: 

alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

4. Vložné na seminář činí 2.400,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné občerstvení, oběd 

a pracovní materiály. Snížené vložné ve výši 2.000,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání  

2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100  u KB 

Chrudim do 15. března 2018 pod variabilním symbolem 180320, nebo ho můžete uhradit na místě  

v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. Rejstříku C 1036 u 

rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech není u registrace možná. 

5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod, 

dezert). Cena oběda je zahrnuta ve vložném. 

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo Vám 

jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud, budete požadovat zaslání zálohové faktury, 

zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.  

7. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními 

pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to 

tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 15. března 2018. Nestornuje-li 

účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 

fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

8. Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře 

Informační zákony v praxi je akreditován u MV ČR podle 

zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné 

vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude 

vydáno osvědčení o absolvování.  Čísla akreditací jsou:  

AK/VE-
74/2017

AK/PV-
129/2017

mailto:alena.pecinova@
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Závaznou přihlášku 

 

 

 

** Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete. 

titul, jméno 

a příjmení 

 

 

 

název a adresa 

plátce (firmy) 
 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  

vložné        2.400,- Kč       2.000,- Kč* 

* Snížené vložné ve výši 2.000,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků. 

Přihlašuji se k účasti na semináři INFORMAČNÍ ZÁKONY V PRAXI pořádaném 
20. března 2018. 

 

Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 180320** 

□ v hotovosti u registrace** 

□ žádám o vystavení zálohové faktury** 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 

 

 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním 

této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů 

pro účely administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. 

odešlete laskavě do 15. března 2018 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

nebo e-mailem na: alena.pecinova@ekomonitor.cz. 
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