Návrh

ZÁKON
ze dne …………... 2014,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. I
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000
Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za slova „poskytování informací“ vkládá čárka, slova „a dále upravuje“ se
vypouštějí a za slova „k těmto informacím“ se vkládá text „a postavení Úřadu pro
ochranu informačních svobod (dále jen „Úřad“).

2.
V § 2 odst. 1 se za slova „jsou státní orgány“ vkládá text „a státem ovládané
společnosti“ a za slovy „územní samosprávné celky,“ se vypouští slovo „a“. Za slova „jejich
orgány“ se vkládá text „a jimi ovládané společnosti, příspěvkové organizace, státní podniky,
zdravotní pojišťovny a další“.
3.

§ 2 odst. 2 zní:

„(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil působnost v oblasti
veřejné správy nebo na které byla přenesena veřejnoprávní působnost jiného povinného
subjektu, a to v rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti.“

4.

V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje středníkem a doplňují slova: „to neplatí,
pokud se požaduje informace pro opakované použití.“.

5.

V § 2 se na konci odstavce 4 doplňují slova: „s výjimkou opakovaně vytvářených
informací“.

6.

V § 3 v odstavci 2 se slova „Možností dálkového přístupu“ nahrazují slovy „Dálkovým
přístupem“.

7.

V § 3 odstavec 5 zní:

(5) „Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je informace zveřejněná dálkovým
přístupem.“
Poznámka pod čarou č. 2a se ruší.
8.

V § 3 se doplňují odstavce 7 až 15, které včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2c až 2f
znějí:

(7) Opakovaným použitím informací je použití informací pro jiný než původní účel, pro který
byly získány v působnosti povinného subjektu. Výměna informací mezi povinnými subjekty
výhradně k plnění jejich působnosti nepředstavuje opakované použití 2a).
(8) Opakovaně vytvářenou informací je informace, která se ve stejném typu podoby
opakovaně vytváří ve vztahu ke stejnému typu obsahu.
(9) Metadata jsou pro účely tohoto zákona data popisující souvislosti, obsah a strukturu
zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.
(10) Strojově čitelný formát je formát souboru s takovou strukturou, která umožňuje
programovému vybavení v něm snadno nalézt, rozpoznat a získat z něj konkrétní údaje,
včetně jednotlivých uvedených skutečností a jejich vnitřní struktury 2c);
(11) Otevřený formát je formát souboru, který není závislý na žádné platformě a je
zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by omezilo použití informací 2d);
(12) Otevřená formální norma je norma, která byla písemně stanovena a obsahuje specifikace
požadavků na zajištění interoperability programového vybavení 2e);
(13) Kopií spisu je elektronická kopie spisového materiálu, zahrnující veškeré údaje potřebné
pro posouzení žádosti a jejího vyřízení, včetně grafických.
(14) Univerzitní knihovnou je knihovna vysoké školy univerzitního typu anebo její součásti
“

2f)

(15) Stížností se pro účely tohoto zákona rozumí podnět k zahájení správního řízení podle
§ 42 správního řádu, jehož předmětem je přezkoumání postupu povinného subjektu vůči
žadateli.

Poznámky pod čarou č. 2a a 2c až 2f znějí:
„2a) článek 2 odst. 4 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
2c)

článek 2 odst.6 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění
Směrnice 2013/37/EU

2d)

článek 2 odst. 7 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění
Směrnice 2013/37/EU

2e)

článek 2 odst.8 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění
Směrnice 2013/37/EU

2f)

hlava II zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách).“.

9.

V § 4 název ustanovení zní:

„Způsob, formát a jazyk poskytování informací“
10.

V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2g zní:

(2) Informace v elektronické podobě povinný subjekt zásadně poskytuje alespoň v jednom
otevřeném a strojově čitelném formátu spolu s metadaty; formát a metadata musí splňovat
formální otevřenou normu 2g). Výjimkou jsou případy, kdy to není možné, bylo by to pro
povinný subjekt nepřiměřenou zátěží nebo tak stanoví zákon.
Poznámka pod čarou č. 2g zní:
„2g) článek 5 odst.1 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění
Směrnice 2013/37/EU.“

11.

V § 4 se v odstavci 3 za slova „ve kterých byla vytvořena“ doplňují slova „a v souladu s
požadavky předchozích odstavců“.

12.

V § 4 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámky 2h) znějí:

„(5) Informace poskytuje povinný subjekt způsobem požadovaným v žádosti anebo způsobem
odpovídajícím účelu zveřejnění; pokud žádost způsob poskytnutí neuvádí, přihlédne se k její
formě a povaze. Informace poskytuje povinný subjekt zejména
a) poskytnutím kopie dokumentu v elektronické nebo listinné podobě zasláním
elektronickou poštou, poštovní přepravou nebo jiným předáním informace,
b) zveřejněním spolu s poskytnutím cílové adresy zveřejněné informace,
c) umožněním nahlížet do spisu, dokumentu a jiných nosičů informací, sledovat
zvukové a obrazové záznamy nebo přenosy, včetně možnosti pořídit kopii, snímek
nebo záznam,
d) umožněním nahlížet do souboru informací, a to i místním nebo dálkovým přístupem
do informačního systému, včetně možnosti vyhledávat a pořídit kopii, snímek nebo
záznam,

f) vložením informace do elektronického formuláře nebo obdobného elektronického
prostředku uvedeného v žádosti.
(6) Informace pro opakované použití poskytuje povinný subjekt zvláštním způsobem
poskytování, potřebným s ohledem na účinné využití informací žadatelem, zejména
a) sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému 2h),
b) zajištěním zvláštního výběru informací podle požadavků žadatele,
c) umožněním dálkového přístupu k opakovaně vytvářeným informacím 2i),
d) zajištěním častějšího sběru a vyhodnocování informací povinným subjektem, než
bylo potřebné před dnem podání žádosti (§13).“
Poznámky pod čarou č. 2h a 2i znějí:
„2h) § 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů.
2i)
§ 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách v informační společnosti, ve
znění pozdějších předpisů.“
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
13.

Za označení § 5 se vkládá nadpis „Zveřejňování informací, publikační schéma“.

14.

V § 5 se odstavce 1 a 2 nahrazují odstavci 1 až 6, které znějí:

„(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti
a) zveřejňovat informace v souladu s publikačním schématem, které vydal Úřad nebo s
nímž vyslovil Úřad souhlas (dále jen “publikační schéma”),
b) zveřejnit publikační schéma na svém webovém sídle a uvést jeho cílovou adresu
v hlavní nabídce na úvodní webové stránce,
c) zpřístupnit publikační schéma na všeobecně přístupném místě ve svém sídle a svých
úřadovnách,
d) pravidelně aktualizovat publikační schéma.
(2) Zveřejněním informací podle publikačního schématu není dotčena povinnost zveřejňovat
informace podle zvláštního právního předpisu.
(3) Úřad vyhláškou stanoví modelové publikační schéma pro povinné subjekty určité
kategorie.
(4) Povinný subjekt může vydat vlastní publikační schéma opatřením obecné povahy, které
upravuje
a) typy informací, které povinný subjekt zveřejňuje,
b) způsob a formát, kterým informace každého typu zveřejňuje,
c) sazebník úhrad.
(5) Pokud Úřad nevyslovil souhlas s vlastním publikačním schématem povinného subjektu,
zveřejňuje povinný subjekt informace podle modelového publikačního schématu. Úřad
vydává souhlas s publikačním schématem povinného subjektu na dobu určitou nebo

neurčitou. Souhlas může odvolat; odvolání souhlasu je účinné po šesti měsících od jeho
sdělení povinnému subjektu.

(6) Pokud povinný subjekt přijme příslušné modelové publikační schéma se změnami,
podléhají souhlasu Úřadu jen tyto změny.“
15.

V § 5 se dosavadní odstavec 3 až 7 nahrazují novým § 5a s odstavci 1 až 5, které včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 3b znějí:

„§ 5a
Zveřejňování dalších informací
(1) Do 15 dnů od poskytnutí informací na písemnou žádost povinný subjekt tyto informace
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejde-li o již zveřejněnou informaci. O
informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující
jejich obsah.
(2) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky
obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné (dále jen
„veřejný rejstřík“), jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem
umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost
zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu.3a)
(3) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s
výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.
(4) Úřad vyhláškou stanoví případy, kdy publikační schéma povinného subjektu, který vede a
spravuje určitý veřejný rejstřík, zahrnuje také zveřejnění jeho obsahu ve strojově čitelném
formátu společně s metadaty; formát a metadata musí splňovat formální otevřenou normu 3b)
(dále jen „zveřejnění rejstříku“).
(5) Povinný subjekt, který zveřejňuje datovou sadu ve strojově čitelném formátu, na ni
zveřejní odkaz ve veřejném rejstříku dat.“
Poznámka pod čarou č. 3b zní:
„3b) článek 5 odst.1 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění
Směrnice 2013/37/EU.“

16.

V § 6 odst. 2 se za slova „pokud žadatel“ vkládají čárka slova „který nepodal žádost
elektronicky,“.

17. V § 9 odst. 1 se na konci textu doplňují slova „Obchodním tajemstvím nejsou informace o
osobě, které povinný subjekt poskytl dar.“

18.

V § 11 odst. 5 písm. b) se na konci textu doplňují slova „vyjma univerzitních
knihoven,“. Dále se zrušuje písm. c) a v písmenu e) se vypouští slovo „muzea,“ a na
konci písmene d) se vkládá čárka a slova „vyjma muzeí a knihoven“. Dosavadní
písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

19.

V § 11 se na konci vkládá nový odstavce 7, který zní:

„(7) Povinný subjekt může Úřadu navrhnout odmítnout zcela nebo zčásti zjevně nerozumnou
žádost o poskytnutí informace.“
20.

V § 13 odst. 1 se vypouštějí čárka a slova „a to i prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací“.

21.

V § 13 se na konci vkládá nový odstavce 4, který zní:
„(4) Žádostí je i požadavek na informaci zadaný dálkovým přístupem pomocí
automaticky vyřizovaného formulářového dotazu v informačním systému povinného
subjektu.“

22.

V § 14 odst. 2 se za slova „ve smyslu tohoto zákona“ vkládá středník a slova „v žádosti
o informaci pro opakované použití se též uvede způsob poskytnutí, a zda je účel použití
obchodní nebo neobchodní“.

23.

V § 14 odst. 5 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „je formulována
příliš obecně“ se vkládají slova „nebo v žádosti o informaci pro opakované použití není
uveden způsob poskytnutí a zda je účel použití obchodní nebo neobchodní“.

24.

V § 14 se na konci vkládají nové odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Při poskytnutí informace pro opakované použití je povinný subjekt povinen vyhovět
požadavku na zvláštní způsob poskytování ( § 4 odst. 7). Pokud požadovaný způsob
poskytování včetně opatření nezbytných pro zajištění stanovené ochrany informací není
technicky vhodný anebo představuje nepřiměřenou zátěž, může povinný subjekt rozhodnout,
že informace poskytne odlišným způsobem, který je vhodný nebo nepředstavuje
nepřiměřenou zátěž. Přitom dbá, aby odlišný způsob poskytnutí umožnil účelné využití
informací podle zájmu žadatele.
(9) Opakovaně vytvářené informace pro opakované použití (§ 3 odst. 8), se po vyřízení
žádosti poskytují bezodkladně po jejich vzniku tak, aby umožnily účelné využití informací.
Nová žádost se nepodává.
(10) Na automatické vyřízení žádosti o informace pomocí formulářového dotazu (§ 13 odst.
4) se nevztahují odstavce 2 až 7. Pokud kvůli technickému omezení automatického vyřízení

žádosti nelze informace poskytnout po dobu delší než 48 hodin, povinný subjekt to
bezodkladně sdělí žadateli včetně poučení o možnosti podat stížnost podle § 16a. Sdělení se
doručí žadateli jako odpověď na formulářový dotaz, a není-li to možné, zasláním datové
zprávy na elektronickou adresu žadatele, pokud ji zadal; v jiných případech se sdělení
nedoručuje.“
25.

V § 14a se na konci vkládá nový odstavec 7, který zní:
„Povinné subjekty poskytují informace pro opakované použití bez licence. Pokud je to
však nutné kvůli zajištění
a) ochrany autorského práva,
b) zvláštního způsobu poskytnutí (§ 4 odst. 6),
c) opa kované úhrady odměny za zvláštní způsob poskytnutí (§ 4 odst. 6) nebo
d) opakované úhrady nákladů za registraci k poskytování opakovaně vytvořených
informací pro opakované použití (§ 3 odst. 8)
může povinný subjekt žádat uzavření licence pro opakované použití.“

26.

V § 15 se v odstavci 2 na konec vkládá nová věta, která včetně poznámky pod čarou
č. 14 zní: „Knihovny, muzea a archivy nemusejí v případě žádosti o opakované použití
informací uvést, kdo vykonává majetková práva k předmětu ochrany práva
autorského14)“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) článek 4 odst.3 Směrnice 2003/98/ES 2003 o opakovaném použití informací veřejného
sektoru ve znění Směrnice 2013/37/EU.“

27.

V § 15 se na konci vkládají nové odstavce 3, 4, 5 a 6, které znějí:

„(3) Povinný subjekt může navrhnout Úřadu odmítnout zcela nebo zčásti žádost, která je
zjevně nerozumná (§ 11 odst. 7) do sedmi dnů ode dne, kdy mu došla. Bezodkladně o
tom informuje žadatele a spolu s návrhem předá kopii spisu Úřadu.
(4)

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, která je zjevně nerozumná, Úřad doručí bezodkladně
žadateli a povinnému subjektu. Rozhodnutí Úřadu je prvním úkonem ve správním
řízení, jehož účastníky jsou žadatel a povinný subjekt.

(5)

Nevydá-li Úřad do deseti dnů od podání návrhu v prvním stupni rozhodnutí, kterým
návrhu povinného subjektu vyhoví, povinný subjekt žadateli informaci poskytne.

(6)

Lhůta pro vyřízení žádosti povinným subjektem neběží od předání návrhu Úřadu do
jeho vrácení.“

28.

V § 16 se v odstavci 2 doplňuje věta:

„(2) Nadřízeným orgánem státem ovládaných společností je ministerstvo, které disponuje
největším podílem akcií povinného subjektu. Nadřízeným orgánem zdravotních pojišťoven je
pro účely tohoto zákona ministerstvo zdravotnictví.“
29.

V § 16a odst. 1 se v písm. c) slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, v písm. d) se vypouští text
„odst. 2“ a na konci se čárka nahrazuje slovem „nebo“ a na konci se vkládají nová
písmena e), f) a g), která znějí:
„e) kterému při automatickém vyřízení žádosti o informace pomocí formulářového
dotazu (§ 13 odst. 4) povinný subjekt sdělil, že kvůli technickému omezení
automatického vyřízení žádosti nelze informace poskytnout, anebo po dobu 48 hodin
nebyly informace poskytnuty bez takového sdělení, nebo
f) který nesouhlasí s návrhem licence, nebo
g) kterému bylo opakovaně v téže věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“

30.

V § 16a odst. 2 se slova „nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned
vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.“ vypouštějí.

31.

V § 16a odst. 3 se slova „povinného subjektu“ nahrazují slovem „Úřadu“ a na konci se
vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) doručení opakovaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1.“

Na konci odstavce se vkládá text:
„Úřad bezodkladně informuje povinný subjekt o podané stížnosti a zašle mu kopii
spisu.“
(1) V § 16a v odstavci 4 se slova „nadřízený orgán“ nahrazují slovem „Úřad v samostatném
správním řízení nebo bez tohoto řízení, shledá-li Úřad postup povinného subjektu
zákonným.“
32.

V § 16a odstavce 5 až 8 znějí:

„(5) Povinný subjekt předloží kopii spisu se svým vyjádřením Úřadu do 7 dnů ode dne, kdy
mu bylo podání stížnosti oznámeno, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že
poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o
odmítnutí žádosti; o tom bezodkladně informuje Úřad.
(6) Zjistí-li Úřad při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a) až g) nezákonný postup
povinného subjektu, rozhodne tak, že
a) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15
dnů ode dne doručení rozhodnutí Úřadu, žádost či její část vyřídil, případně předložil
žadateli konečnou licenční nabídku; pokud poskytnutí požadované informace nebrání

žádný zákonný důvod, přikáže povinnému subjektu, aby požadované informace
poskytl,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15
dnů ode dne doručení rozhodnutí Úřadu, změnil licenční nabídku.
(7)

Úřad při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup
povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží, a přikáže povinnému subjektu, aby požadované
informace po zaplacení úhrady či odměny poskytl.

(8)

Úřad o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Pokud povinný
subjekt nepředložil kopii spisu se svým vyjádřením ve stanovené lhůtě a dostupné
informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, Úřad
projedná věc na jejich základě.“

33.

V § 16a v odstavci 9 se za slova „a povinnému subjektu“ připojují slova „a jeho vydání
je prvním úkonem ve správním řízení s těmito účastníky.“ a poslední 2 věty se vypouští.

34.

V § 16a se vypouští odstavec 10.

35.

V § 17 v odstavci 1 se za slova „opatřením technických nosičů dat,“ vkládají slova „s
registrací k poskytování opakovaně vytvořených informací“.

36.

V § 18 v odstavci 1 se slovo „obsahující“ nahrazuje tečkou a slovy „Zpráva je součástí
publikačního schématu (§ 5) a obsahuje“.

37.

V § 18 se vypouští odstavec 2.

38.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14b) zní:
„§ 18a
Správní delikt na úseku poskytování informací
(1) Jestliže povinný subjekt nesplní povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím
Úřadu, může mu Úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč a v případě veřejných
institucí až do výše 0,2 % hodnoty vlastního kapitálu podle jiného právního předpisu.
14b)

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit pouze na návrh žadatele, který musí být podán u
Úřadu do 30 dnů ode dne, ve kterém marně uplynula lhůta pro splnění povinností
uvedených v odstavci 1. Prvním úkonem ve věci je vydání rozhodnutí.
(3) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
Poznámka pod čarou č. 14b) zní:
14b)
§ 20 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.“
39.

Za § 19 se vkládá nová Část druhá, která včetně poznámek pod čarou č. 16 a 16a zní:
„ČÁST DRUHÁ
ÚŘAD PRO OCHRANU INFORMAČNÍCH SVOBOD
HLAVA I
§ 19a

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu informačních svobod se sídlem v Praze (dále jen
"Úřad").
(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast práv a
svobod podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, zejména svobodného přístupu k
informacím v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

§ 19b
Úřad v oblasti své působnosti:
a) rozhoduje o odmítnutí žádosti nebo její části podle § 15 odst. 3
b) rozhoduje o stížnosti podle § 16a a udělení pokuty podle § 18a,
c) vydává souhlas s publikačními schématy povinných subjektů, vydává modelová
publikační schémata (§ 5) a veřejný rejstřík,
d) zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti,
e) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány
mezinárodních organizací působícími v oblasti práva na informace,
f) metodicky podporuje uplatňování tohoto zákona, k jeho výkladu a zavádění vydává
metodické pokyny pro povinné subjekty.

ORGANIZACE ÚŘADU
§ 19c
(1) V čele Úřadu stojí předseda. Zastupuje Úřad navenek a vydává rozhodnutí ve
druhém stupni správních řízení vedených Úřadem.
(2) Vedoucím zaměstnancem Úřadu je informační komisař, který vydává rozhodnutí v
prvním stupni správních řízení vedených Úřadem.
(3) Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona. 16)
§ 19d
Podmínky jmenování a odvolání
(1) Předsedu Úřadu jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu
Parlamentu České republiky. Informačního komisaře jmenuje a odvolává prezident
republiky na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(2) Předseda a informační komisař Úřadu jsou jmenováni na dobu šesti let, nejvýše na
dvě po sobě jdoucí období.
(3) Předsedou a informačním komisařem Úřadu může být jmenován pouze občan
České republiky, který
a) je svéprávný,
b) je bezúhonný, splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem16a) a jeho
znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci
řádně zastávat,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání.
(4) Bezúhonnou je pro účel tohoto zákona fyzická osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo i trestný čin spáchaný z nedbalosti v
postavení úřední osoby.
(5) Výkon funkce předsedy a informačního komisaře Úřadu je neslučitelný s funkcí
poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, jakékoliv jiné funkce ve veřejné
správě, funkce člena orgánů územní samosprávy. Dále je neslučitelný s členstvím v
politických stranách a hnutích.
(6) Předseda ani informační komisař Úřadu nesmí zastávat jinou placenou funkci, být
v dalším pracovním poměru ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou správy
vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké,
pokud tato činnost neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Úřadu.
(7) Z funkce je předseda nebo informační komisař Úřadu odvolán, přestal-li splňovat
některou z podmínek pro jmenování, anebo pokud opakovaně rozhoduje v rozporu s
rozhodnutími soudů.
§ 19e
Výroční zpráva
(1) Výroční zpráva Úřadu obsahuje zejména informace o rozhodovací a metodické
činnosti a zhodnocení stavu v oblasti svobodného přístupu k informacím v České
republice.
(2) Výroční zprávu předkládá předseda Úřadu pro informaci Poslanecké sněmovně a
Senátu Parlamentu, prezidentu republiky a vládě každoročně do 30. dubna a zveřejňuje
ji.
Poznámky pod čarou 16) až 16e) znějí:
16)

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
16a)
Zákon č. 451/1991 Sb.

Dosavadní Část druhá se označuje jako Část třetí.
40.

V § 20 se odstavce 1, 2, 3 a 5 vypouštějí. Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako
odstavce 1 a 2. V dosavadním odstavci 4 písm. b) zní: „pro řízení o stížnosti nebo
správním deliktu a“. V dosavadním odstavci 4 písm. c) zní: „pro náklady řízení
ustanovení správního řádu17); dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení
správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně
před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

41.

§ 21 zní:
„(1) Úřad stanoví vyhláškou
a) zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací.
b) podrobnosti datové sady ve strojově čitelném formátu a veřejného rejstříku dat,
c) modelová publikační schémata pro jednotlivé kategorie povinných subjektů,
a to do 31.12.2015.“

