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Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – teze, vybraná ustanovení

1.  Tento  zákon  upravuje  pravidla  pro  poskytování  informací  povinnými  subjekty  (§1).  Těmito
povinnými subjekty jsou mimo jiné  státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a
veřejné instituce (§2 odst. 1). 

2. Žadatelem o informace může být každá fyzická nebo právnická osoba (§3 odst. 1).

3. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního (§3 odst. 3). 

4. Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním (§4 odst. 1). Zákon
definuje, na které informace se nevztahuje a které informace se neposkytují nebo se poskytují jen
omezeně (§2 odst. 3 a 4, §9, §10, §11, §12). Za poskytnutí informací na žádost mohou povinné
subjekty žádat finanční úhradu (§17).

    
5. Za informace poskytnuté zveřejněním se považují zejména informace, které musí každý povinný

subjekt zveřejnit ve svém sídle a svých úřadovnách, a informace, které musí v úředních hodinách
povinný  subjekt  zpřístupnit  (§5  odst.  1  a  2).  Přitom  musí  povinný  subjekt  zabezpečit,  aby
zveřejněné informace bylo možné získat také způsobem umožňující dálkový přístup (§5 odst. 4).

6. Ze žádosti o informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a musí obsahovat
identifikaci  žadatele,  případně  adresu  pro  doručování.  (§14  odst.  2).  Neobsahuje-li  žádost
předepsané náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona (§14 odst. 4).

7.  Povinný subjekt žádost o informace posoudí a nevydá-li rozhodnutí o odmítnutí žádosti (podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne
přijetí žádosti (§14 odst. 5). O postupu při poskytování informace se pořídí záznam (§14 odst. 6).

8. V případě, že povinný subjekt vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, na základě něhož informaci
neposkytne, může žadatel o informace podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. O tomto odvolání
rozhodne nadřízený orgán povinného subjektu. Proti rozhodnutí o odvolání není další odvolání
přípustné, ve věci je ale možné podat soudní žalobu (§16).

9.  Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat stížnost. Důvodem stížnosti
může být např. skutečnost, že žadateli nebyla ve stanovené lhůtě informace vůbec poskytnuta
nebo že informace byla poskytnuta jen částečně (§16 odst. 1). O stížnosti rozhoduje nadřízený
orgán, pokud stížnosti povinný subjekt ve lhůtě 7 dnů sám nevyhoví (§16a odst. 4 a 5).

10.  Každý  povinný  subjekt  musí  vždy do  1.  března  zveřejnit  výroční  zprávu  za  předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona (§18 odst. 1).
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