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Panelová diskuse o informatice v �ivotním prostøedí
Proces pøípravy vstupu Èeské republiky do Evropské unie vstupuje do roz-

hodující fáze. V roce 1999 vstoupil v platnost nový zákon o poskytování in-
formací (106/1999 Sb.), který se dotýká také oblasti �ivotního prostøedí, kde
platí souèasnì také zákon è. 123/1998 Sb., o právu na informace o �ivotním
prostøedí. V roce 2000 byl schválen zákon o elektronickém podpisu a poslane-
cká snìmovna projednávala zákon o informaèních systémech veøejné správy.
Nyní se tedy rozhoduje o tom, zda jsme v této oblasti schopni dr�et krok
s Evropskou unií.

V souvislosti s tìmito fakty je dùle�itý intenzivnìj�í dialog o pøípravì na
vstup do EU se �irokou veøejností, aby bylo v�em zøejmé, �e v pøedvstupním
období dojde nejen k podstatnému zvý�ení technické úrovnì ochrany �ivotní-
ho prostøedí, ale i zlep�ení poskytování informací veøejnosti v této oblasti, ne-
bo� ÈR podepsala Aarhuskou úmluvu o pøístupu k informacím, která ji k tomu
zavazuje. Dal�ím úkolem ÈR bude implementace Smìrnice EU o integrované
prevenci a kontrole zneèi�tìní (IPPC), je� vy�aduje vysoký stupeò spolupráce
mezi rùznými orgány veøejné správy, a tím i vzájemné výmìny informací.

O tìchto otázkách pøi pøíle�itosti doprovodného programu na veletrhu 
ENVIBRNO 2000 diskutovala odborná i �iroká veøejnost se zástupci Evropské
komise, Úøadu pro státní informaèní systém, s vedoucími pøedstaviteli
Ministerstva �ivotního prostøedí a veøejné i státní správy, se zástupci mìst a ob-
cí i Èeské podnikatelské rady pro udr�itelný rozvoj.

Do diskuse byly polo�eny tyto základní otázky
1. Jaké máte dosavadní zku�enosti se zákony o poskytování informací (záko-

ny è. 123/1998 Sb. a è. 106/1999 Sb.)?
2. Je podle Vás nutná existence samostatného zákona o poskytování informa-

cí v oblasti �ivotního prostøedí?
3. Jaká je role Internetu pøi poskytování informací o �ivotním prostøedí a jaká

by mìla být v budoucnu?
(Z úvodu prof. Dr. Jiøího Høebíèka, CSc., garanta odborného doprovodného
programu v Katalogu ENVIBRNO 2000)
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Vá�ení poøadatelé, vá�ení vystavovatelé, 
vá�ení hosté dámy a pánové,

dovolte mi úvodem pozdravit tento mezinárodní vele-
trh techniky pro tvorbu �ivotního prostøedí jménem minis-
tra �ivotního prostøedí ÈR pana RNDr. Milo�e Ku�varta.
Skuteènost, �e se jedná o ji� 9. roèník opravòuje k pøe-
svìdèení, �e se tato akce stala ji� pevnou souèástí kalen-
dáøe odborných akcí Brnìnského výstavi�tì. Jsem proto
osobnì poctìn, �e mohu, jménem Ministerstva �ivotního
prostøedí, stát u zahájení tohoto veletrhu.

V èem spatøuji rostoucí význam veletrhu Envibrno?
Èeská republika je na cestì do Evropské unie. V oblasti �i-
votního prostøedí to znamená nejen pøijmout, ale také prak-
ticky uplatòovat principy a ustanovení evropské legislativy
v �ivotním prostøedí. Pøechodná období, která umo�ní pro-
dlou�it proces adaptace na období po vstupu zemì do EU
nemohou být pøíli� poèetná, ani velmi dlouhá. 

Øada po�adavkù evropské legislativy má konec koncù
technické nebo technologické øe�ení. A� ji� pøipomeneme
oblast ochrany vod, ochrany ovzdu�í, nakládání s odpady,
obalovými odpady atp. Zde v�ude dochází ke zpøesòování
norem a tudí� masivní poptávce po technikách, které jsou
schopné zmíròovat vliv na �ivotní prostøedí nebo zlep�o-
vat jeho parametry � po technikách, které jsou pøedmìtem
tohoto veletrhu.

Je faktem, �e oèekávané náklady na dosa�ení stavu po-
�adovaného evropskou legislativou jsou v ÈR vyèísleny
v øádu stovek miliard Kè. A podobné cíle si kladou i dal�í
zemì, které se pøipravují na vstup do EU. Výmìna po-
znatkù o nových technologiích v oblasti �ivotního prostøe-
dí � ke které nemalým dílem pøispívá ji� tradiènì
EnviBrno � vytváøí urèitou ucelenou nabídku, ve které je
mo�né hledat potøebná øe�ení.

Pøipomeòme si v�ak také, �e ochranu �ivotního pro-
støedí a jeho zlep�ování chápeme také jako významný ná-
rodní cíl, nezávisle na smìøování k EU. S mnoha paramet-
ry �ivotního prostøedí nemù�eme být je�tì spokojeni.
Podobnì je tomu s nároèností na materiály, suroviny
a energii. 

Je nepochybné, �e prùmysl, zemìdìlství a dal�í hospo-
dáøské obory hrají ve vztahu k �ivotnímu prostøedí vý-
znamnou roli. Potøeby trvale udr�itelného rozvoje i evrop-
ská legislativa nás pøivádí k dal�ímu principu � integrova-
nému pøístupu k ochranì �ivotního prostøedí. Jde o to spo-
jit v technologickém procesu jak nezbytné nároky, tak
i mo�né pozitivní vlivy na �ivotní prostøedí. Moderní tech-

niky � tzv. nejlep�í dostupné techniky � BAT � jsou takto
úèelovì konstruovány. A integrovaný pøístup usiluje o to
nahradit souèasné, dosluhující techniky právì tìmito BAT
� technikami. Pouze tak se podaøí minimalizovat vliv vý-
roby souèasnì na v�echny dotèené slo�ky �ivotního pro-
støedí, nebo � v øeèi práva � implementovat smìrnici EU
o integrované prevenci a omezení zneèi�tìní � známé pod
zkratkou IPPC.

Podstatou je sní�it v nejvy��í dostupné míøe èerpání
zdrojù �ivotního prostøedí � tj. ve svém dùsledku sní�it ná-
klady a dosáhnout konkurenèní ceny a souèasnì dùsled-
ným øízením technologického procesu dosáhnout zvý�ení
kvality koneèné produkce.

Soudím, �e spojovat s �ivotním prostøedím lze i dal�í
veletrhy, které probíhají soubì�nì jako je New SIMEX,
WELDING a FOND-EX. Komentáø k nim ponechám od-
borníkùm.

Na závìr mi dovolte zmínit se o doprovodných akcích,
které tradiènì provázejí veletrh EnviBrno. Ve snaze neo-
pomenout nìkteré uvedu pouze jejich zamìøení, které vel-
mi úzce koresponduje se souèasným dìním. V prvé øadì
jsou to akce vìnované oblasti nakládání s odpady,
s ochranou ovzdu�í a vod. Chybìt nemohou ani akce za-
mìøené na integrovanou ochranu �ivotního prostøedí.
Koneènì nikoli poslední významem jsem zaznamenat ak-
ce orientované na otázky práva na informace o �ivotním
prostøedí a úèasti veøejnosti v procesech, kde se o �ivot-
ním prostøedí rozhoduje.

Pøeji v�em vystavovatelùm velký zájem o jejich zku�e-
nosti a výrobky, a stejnì tak náv�tìvníkùm aby zde na�li to
co hledají. 

Pøeji organizátorù i hostùm úspìch celé této velké udá-
losti.

Dìkuji za pozornost. 

Ing. Lubomír Petru�ela, CSc., námìstek ministra 
�ivotního prostøedí
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ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ PØI ZAHÁJENÍ 9. MEZINÁRODNÍHO 
VELETRHU PRO TVORBU A OCHRANU �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ 

ENVIBRNO, Brno 24. 10. 2000

Lubomír Petru�ela



Cílem stávající Smìrnice a Pøedbì�ného návrhu smìrnice je
zajistit volný pøístup a volné �íøení informací o �ivotním pro-
støedí spravovaných veøejnými úøady a vytyèit základní pod-
mínky, podle nich� budou takové informace zpøístupnìny.

Smìrnice Evropské rady 90/313/EC ze 7. èervna 1990
o volném pøístupu k informacím o �ivotním prostøedí

Dne 29. èervna 2000 pøedlo�ila Komise ES návrh
smìrnice o veøejném pøístupu k informacím o �ivotním
prostøedí. Navrhovaná smìrnice nahradí po svém pøijetí
Smìrnici Evropské rady 90/313/EC ze 7. èervna 1990.
Nová smìrnice usiluje o to, aby byl veøejnosti umo�nìn
pøístup k ve�kerým informacím o �ivotním prostøedí
a upraví legislativu v souladu s Aarhuskou úmluvou, kte-
rou má Komise teprve schválit.

Projekt Phare se právì dokonèuje 
(rozpoèet 750 000 euro)

Cílem projektu Vývoj mana�erského informaèního
systému (MIS) pro aproximaci bylo vypracovat meta-in-
formaèní systém, který zprostøedkuje komplexní katalog
zdrojù dat o �ivotním prostøedí (tzv. Primárních dat).
Projekt se zamìøil na nápravu stávající situace, kdy roz-
trou�enost archivù s informacemi o �ivotním prostøedí
èinila jejich vyu�ívání a pøístup k nim obtí�nými. Tento
nový informaèní prostøedek bude spravován Minister-
stvem �ivotního prostøedí a bude obrá�et tyto hlavní
aspekty:
� potøeby sektoru �ivotního prostøedí;
� zmìny ve státní legislativì;
� mezinárodní dohody;
� politiku státních informací a výmìnu informací;
� nezbytnou spolupráci s ostatními sektory.

Zku�enosti Evropského spoleèenství se zavádìním
zákonù o volném pøístupu k informacím o �ivotním
prostøedí

Smìrnice Evropské rady 90/313/EC mìla nìkteré ne-
dostatky, a sice �e èlenské státy mohly zamítnout pøístup
k informacím o �ivotním prostøedí v následujících pøí-
padech:
� dùvìrnost jednání veøejných úøadù, mezinárodních

vztahù a národní obrany;
� veøejná bezpeènost;
� zále�itosti, které jsou nebo u� byly sub judice èi v �et-

øení (vèetnì disciplinárních �etøení) nebo které jsou
pøedmìtem pøedbì�ného vy�etøování;

� obchodní a prùmyslová dùvìrnost vèetnì du�evního
vlastnictví;

� dùvìrnost osobních dat a/nebo souborù;
� materiál dodaný tøetí stranou, ji� k tomuto dodání ne-

vázala zákonná povinnost.
Nová smìrnice zajistí, �e veøejnosti bude umo�nìn pøí-

stup k ve�kerým informacím o �ivotním prostøedí a upra-
ví legislativu v souladu s Aarhuskou úmluvou, kterou má
Komise teprve schválit.

V�eobecný a specielní zákon o volném pøístupu k in-
formacím

Zvlá�tní zákon o volném pøístupu k informacím o �ivot-
ním prostøedí je zcela urèitì nezbytný, uvá�íme-li komplex-
nost celého sektoru. Je rovnì� dùle�ité pøizpùsobit legislati-
vu rozvoji informaèních technologií tak, aby odrá�ela zmì-
ny v tvorbì, shroma�ïování, ukládání a pøenosu informací.
Pøístup k informacím o �ivotním prostøedí spravovaných ve-
øejnými úøady je pøedpokladem pro úspì�nou aplikaci a kon-
trolu zákona o �ivotním prostøedí pøijatého Spoleèenstvím
a proto je dùle�ité, aby tok informací fungoval.

Úloha Internetu
Internet je velmi pozitivním krokem vpøed, který

umo�òuje rychlé zareagování na potøeby veøejnosti. �á-
dosti o informace je tak mo�né vyøizovat takøka bezod-
kladnì. Internet je skvìlý prostøedel pro �íøení informací
o �ivotním prostøedí a �íøení veøejného povìdomí, co� zá-
sadnì podporuje úèinnost politiky �ivotního prostøedí.

Ramiro Cibrián, velvyslanec � vedoucí Delegace
Evropské komise v ÈR
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Ramiro Cibrián

Volný pøístup k informacím 
o �ivotním prostøedí

Velvyslanec Ramiro Cibrián (první zprava) pøi svém vy-
stoupení na panelové diskusi k problematice práva na in-
formace o �ivotním prostøedí



1. Význam zákona o ISVS a o zmìnì nìkterých
dal�ích zákonù 
Pøedmìt úpravy zákona stanoví urèitá práva a povin-

nosti osob, které souvisejí s vytváøením, u�íváním, provo-
zem a rozvojem informaèních systémù veøejné správy.
Tímto zákonem se rovnì� zøizuje Úøad pro veøejné infor-
maèní slu�by a vymezuje jeho pùsobnost v této oblasti.

Informaèní systémy orgánù veøejné správy (ISVS) jsou
budovány jednotlivými správními úøady pro zvý�ení úèin-
nosti a efektivnosti práce úøadu pøi plnìní jeho správních
funkcí. Tyto informaèní systémy jsou dosud budovány bez
dostateèných vzájemných vazeb. Pøi takovémto pøístupu
v�ak dochází k tomu, �e datový obsah nìkterých IS nebo
jejich èástí je toto�ný s jiným IS v gesci jiného správního
úøadu, dochází ke vzniku duplicit, vy��í chybovosti a v ne-
poslední øadì ke zvý�ení nákladù na výstavbu i provoz in-
formaèních systémù.

Základním obsahem zákona je vymezení ISVS jako
postupnì vytváøeného systému výmìny dat za splnìní
právních, technických a organizaèních podmínek pro-
støednictvím referenèního sdíleného a bezpeèného roz-
hraní. S tím souvisí bezprostøednì stanovení práv a po-
vinností orgánù veøejné správy jako správcù IS, vymeze-
ní práv a povinností Úøadu pro veøejné informaèní systé-
my jako nového ústøedního správního úøadu pro vytváøe-
ní a rozvoj informaèních systémù veøejné správy. Zákon
dále vytváøí právní pøedpoklady pro zavedení systému
atestací referenèního sdíleného a bezpeèného rozhraní,
informaèních systémù, produktù a slu�eb pro pou�ití
v oblasti ISVS.

Dùvodem pro právní úpravu ISVS je pøedev�ím sku-
teènost, �e nekoordinované budování tìchto systémù jed-
notlivými orgány veøejné správy s sebou nese nízkou mo�-
nost spolupráce a poskytování informací mezi správními
úøady a pøiná�í opakované vy�adování stejných informací
od fyzických i právnických osob pro rùzné úèely. Zvy�uje
se nebezpeèí chybovosti, dezinformace, úniku informací
a samozøejmì i zneu�ití informací. Tento stav je na pøe-
ká�ku efektivního øe�ení rùzných problémù (mj. i krizo-
vých situací). Kromì toho je nekoordinovaný rozvoj i na-
dmìrnì finanènì nároèný.

Kompetence svìøené Úøadu pro veøejné informaèní
systémy jsou pøedpokladem nastartování procesu postup-
ného usmìròování výstavby a rozvoje IS s definovanými
zámìry a vlastnostmi, které musí být stejné pro v�echny
ISVS. Práva a povinnosti orgánù veøejné správy dané tím-
to zákonem pøispìjí ke sjednocení prostøedí výmìny infor-

mací, ke zjednodu�ení zpùsobù vedení informací a ke sní-
�ení finanèních nákladù na rozvoj a provoz informaèních
systémù.

Pøijetím zákona 14. záøí 2000 do�lo také ke zøízení
a faktickému naplnìní kompetencí Úøadu pro veøejné in-
formaèní systémy pøi souèasném zru�ení Úøadu pro státní
informaèní systém, který s výjimkou svého zøízení (záko-
nem è. 272/1996 Sb.) nemìl zákonem stanoveny �ádné
kompetence.

Co jsou informaèní systémy veøejné správy
Zákon zavádí do právního øádu pojem �informaèní

systémy veøejné správy� (ISVS) jako informaèní systémy
slou�ící pro výkon èinnosti subjektù, je� je spravují.
Okruh tìchto subjektù je urèen ministerstvy, jinými správ-
ními úøady, orgány územní samosprávy a dal�ími státními
orgány (pro tyto subjekty je zavedena legislativní zkratka
�orgány veøejné správy�). 

Souèasnì zákon respektuje skuteènost, �e je nutné
nalézt urèenou míru spolupráce mezi jednotlivými
ISVS (zejména mezi ISVS vedenými rùznými správci).
Tento pøístup reflektuje nejen souèasný, ale i cílový
stav, tj. existenci jednotlivých informaèních systémù
orgánù veøejné správy, u kterých dochází k vzájemné-
mu poskytování informací pøi definování právního rám-
ce a organizaèních a technických podmínek (vè. ochra-
ny údajù) spoleèných pro v�echny tyto informaèní
systémy.

Omezenou pùsobnost má zákon vùèi informaèním
systémùm nakládajícím s utajovanými skuteènostmi, kte-
ré jsou vedené podle zvlá�tních zákonù zpravodajskými
slu�bami, Policií ÈR pøi odhalování trestné èinnosti,
Ministerstvem financí v rámci finanènì-analytické èinnos-
ti, Národním bezpeènostním úøadem pøi provádìní bez-
peènostních provìrek a Ministerstvem obrany. Datový ob-
sah tìchto systémù není mo�né obecnì sdílet s jinými in-
formaèními systémy podléhajícími tomuto zákonu. V pù-
sobnosti zákona v�ak zùstávají vazby tìchto informaèních
systémù na jiné ISVS.
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Informaèní systémy veøejné správy
K okruhu témat o naplòování zákonù è. 106/1999 a è. 123/1998 o poskytování

informací a o zákonu o informaèních systémech veøejné správy

Václav Vávra



Struèný popis obsahu zákona o ISVS
Zákon o ISVS lze ve struènosti, co se týká obsahu, popsat
takto:
� Vymezení ISVS jako souboru informaèních systémù,

které slou�í pro výkon veøejné správy a jsou vedeny
orgány veøejné správy. 

� Stanovení kompetencí ÚVIS. Mezi nejdùle�itìj�í patøí: 
� Stanovení a správa referenèního rozhraní. 
� Tvorba a vydávání standardù. 
� Vedení metainformaèního systému.
� Stanovení systému atestací, vydávání a odnímání po-

vìøení k výkonu atestací.
� Stanovení pravidel sdílení informací.
� Správa portálu veøejné správy. 
� Stanovení povinností orgánù veøejné správy: 
� Dodr�ování závazných ustanovení standardù.
� Poskytování informací v pøípadì elektronického vý-

mìny dat pouze prostøednictvím referenèního rozhraní.
� Zaji��ování atestù pro jimi spravované ISVS.
� Zveøejòování èíselníkù datových prvkù a informací

o datových prvcích. 
� Urèení procesních postupù pro: 
� výbìr atestaèních støedisek, 
� testování referenèního rozhraní, produktù, slu�eb a in-

formaèních systémù, 
� výsledek atestace. 
� Stanovení sankcí pro orgány veøejné správy a pro ates-

taèní støediska pøi poru�ování povinností. 

Struèná charakteristika
Celkové pojetí zákona, resp. úpravy oblasti ISVS lze pro
praxi charakterizovat takto:
� Jednotlivé informaèní systémy orgánù veøejné správy

jsou autonomní, musí v�ak dodr�ovat standardy.
� Poskytovat si informace v pøípadì elektronického vý-

mìny dat mohou ISVS pouze prostøednictvím refe-
renèního rozhraní (mno�ina opatøení pro zaji�tìní bez-
peèné výmìny správných informací správným zpùso-
bem na správné místo ve správný èas).

� Referenèní rozhraní informaèního systému musí mít
ovìøenou technickou zpùsobilost.

� Za správu referenèního rozhraní odpovídá ÚVIS.
� Systém výmìny informací mezi jednotlivými ISVS

vznikne postupnì napojováním IS pøes referenèní roz-
hraní, zahájení je nutné u resortù, je� jsou správci zá-
kladních registrù.
Základní principy zákona jsou v souladu s vládou

schválenou Koncepcí budování ISVS (návrh zákona
i koncepce byly tvoøeny souèasnì). 

Nìkteré pojmy v zákonì:
� Informaèní èinností se rozumí kromì jiného i pøedává-

ní, �íøení, zpøístupòování a výmìna dat. Informaèní
èinnost je provádìna správci, provozovateli a u�ivateli
informaèních systémù prostøednictvím technických
a programových prostøedkù. 

� Informaèním systémem je funkèní celek nebo jeho èást
zabezpeèující cílevìdomou a systematickou informaè-
ní èinnost. 

� Správcem ISVS je subjekt, který podle zákona urèuje
úèel a prostøedky zpracování informací a za informaè-
ní systém odpovídá. 

� Provozovatelem informaèního systému veøejné správy
je subjekt, který provádí alespoò nìkteré informaèní
èinnosti související s informaèním systémem.
Provozováním informaèního systému veøejné správy
mù�e správce povìøit jiné subjekty, pokud to jiný zá-
kon nevyluèuje. 

� Standard ISVS je soubor pravidel pro výkon odbor-
ných èinností spojených s vytváøením, rozvojem a vy-
u�íváním informaèních systémù veøejné správy, uve-
øejnìný ve Vìstníku. 

� Slu�ba je èinnost informaèního systému uspokojující
dané po�adavky oprávnìného subjektu spojená s funk-
cí informaèního systému. 

� Referenèním, sdíleným a bezpeèným rozhraním ISVS
je souhrn právních, technických, organizaèních a ji-
ných opatøení vytváøejících jednotné integraèní pro-
støedí ISVS, které poskytuje kvalitní soustavu spoleè-
ných slu�eb, vèetnì slu�eb výmìny oprávnìnì vy�ado-
vaných informací mezi jednotlivými informaèními
systémy orgánù veøejné správy a dal�ími subjekty, a to
i se systémy mimo Èeskou republiku. 

� Atestace informaèních systémù, produktù nebo pøipo-
jení k referenènímu rozhraní je stanovení jejich zpùso-
bilosti pro pou�ití v ISVS na základì shody se stano-
venými standardy. technickými normami, po�adova-
ným stupnìm bezpeènosti nebo na základì dosa�ení
vy��í úrovnì technických a u�itných vlastností ne� po-
�adují standardy a technické normy.

� Atestem je úøední doklad osvìdèující kladný výsledek
atestace.

� Dálkovým pøístupem je pøístup do informaèního systé-
mu prostøednictvím telekomunikaèního zaøízení (na-
pøíklad prostøednictvím sítì Internet).

� Portálem veøejné správy je informaèní systém vytvoøe-
ný a provozovaný se zámìrem usnadnit veøejnosti dál-
kový pøístup k pro nì potøebným informacím z veøejné
správy.

� Sdílením dat umo�nìní pøístupu (tj. poskytování pøí-
slu�né slu�by) k daným datùm prostøednictvím refe-
renèního rozhraní více subjektùm souèasnì.

� Vazbou mezi informaèními systémy veøejné správy je
vzájemné nebo jednostranné poskytování slu�eb a in-
formací, napøíklad sdílení dat.

POZOR:
Informaèní systémy, které orgány veøejné správy ke

dni úèinnosti tohoto zákona ji� spravují, provozují èi bu-
dují, musí orgány veøejné správy nejpozdìji do 2 let ode
dne úèinnosti tohoto zákona uvést do souladu s tímto zá-
konem, nebo ukonèit jejich èinnost.

V pøípadì informaèních systémù veøejné správy, je-
jich� správci jsou orgány územní samosprávy, které nevy-
konávají státní správu v pøenesené pùsobnosti, se na tyto
správce povinnosti uvedené v § 5 odst. 2 písm. c), f), g)
a h) vztahují po uplynutí doby 2 let ode dne nabytí úèin-
nosti tìchto ustanovení zákona.
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2. Základní pøístup k poskytování informací
dle zákona 106 v metodice pro poskytovaní
informací dle 106 z veøejné správy

Usnesením vlády ze dne 3. dubna 2000 è. 330 bylo
ulo�eno pøedsedovi ÚSIS a pøedsedovi Legislativní rady
vlády ve spolupráci s ministrem vnitra, místopøedsedou
vlády a ministrem financí a ministrem Bøezinou provést
právní analýzu nejednoznaèných pojmù a nejasných pasá-
�í zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k infor-
macím a na jejím základì vypracovat a po projednání
v Radì vlády Èeské republiky pro státní informaèní poli-
tiku pøedlo�it do 30. èervna 2000 vládì návrh metodiky
postupu orgánù veøejné správy pøi zaji�tìní práva obèana
na poskytnutí informací. Vedle toho vláda ulo�ila místop-
øedsedovi vlády a ministru financí stanovit a pøedlo�it vlá-
dì návrh metodiky pro výpoèet úhrady za poskytování in-
formací podle zákona è. 106/1999 Sb. orgány veøejné
správy.

Podkladem pro usnesení vlády ukládající zpracování
vý�e uvedených metodik se stal �Rozbor podmínek a zá-
sad pro stanovení jednotného postupu orgánù veøejné
správy pøi aplikaci zákona è. 106/1999 Sb., o svobod-
ném pøístupu k informacím�. Tento materiál, pøedlo�ený
ministrem vnitra a zpracovaný ve spolupráci s Úøadem
vlády ÈR, mapoval souèasný stav aplikace zákona jed-
notlivými resorty a vymezoval hlavní problémy, které je
tøeba vyøe�it. Bohu�el zákon 106 má urèité nedostatky,
které spoèívají nejen v celé øadì nejasných formulací
a v u�ívání nejednoznaèných pojmù, ale i v neobvyklé
úpravì procesní.

Za úèelem splnìní po�adavku vlády na sjednocení po-
stupu orgánù veøejné správy, zejména pokud jde o rozsah
a formy poskytovaných informací, jeho organizaèní
a technické zaji�tìní a procesní pravidla byla vytvoøena
pracovní skupina, slo�ená z pracovníkù Úøadu vlády
a Legislativní rady vlády, ministerstva financí, minister-
stva vnitra a ÚSIS, která vypracovala návrh metodiky po-
stupu orgánù veøejné správy pøi zaji�tìní práva obèana na
poskytnutí informací, zahrnující i návrh sazebníku úhrad
pøímých nákladù, které jsou s poskytováním informací
spojené. Vypracování metodiky se s ohledem na znaènì
problematickou právní úpravu poskytování informací dle
zákona 106/1999 Sb. ukázalo jako slo�ité. Z toho dùvodu
se také návrh metodiky, který byl postoupen do pøipomín-
kového øízení, setkal s velkou kritikou pøipomínkových
míst. Na základì obdr�ených pøipomínek bylo nutné pøi-
stoupit k zásadnímu pøepracování celého materiálu, nebo�
prakticky �ádná jeho èást nezùstala pøipomínkami nedo-
tèena. Souèástí zpracovávané metodiky je rovnì� �Návrh
struktury sazebníku úhrad pøímých nákladù pøi poskytová-
ní informací podle zákona è. 106/1999 Sb.�, který vypra-
covalo ministerstvo financí. Na tento návrh reagovala pøi-
pomínková místa do té míry protichùdnì, �e bylo �ádoucí,
aby v�echny varianty øe�ení byly pøi projednávání materi-
álu je�tì jednou zvá�eny. 

Materiál byl upraven podle po�adavkù jednotlivých
orgánù, jejich� pøipomínky byly akceptovány témìø beze
zbytku a vláda jej svým usnesením è. 875 6. záøí 2000

schválila (je k disposici na CD i na web stránce vlády)
vèetnì systému úhrad jako závazný pokyn pro správní úøa-
dy a jako doporuèující pokyn pro ostatní orgány veøejné
správy. 

K vlastnímu Metodickému pokynu ke sjednocení po-
stupu orgánù veøejné správy pøi zaji�tìní práva fyzických
a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím. 

Pova�uji za dùle�ité ocitovat z tohoto usnesení ulo�e-
né dal�í úkoly.
1. Ministru vlády panu Bøezinovi, aby ve spolupráci s mi-

nistrem vnitra pøipravil do 31. 12. 2000 pokyn, který
stanoví jednotný zpùsob zveøejòování základních in-
formací o veøejné správì zpùsobem, umo�òujícím dál-
kový pøístup, pøedev�ím prostøednictvím Internetu. 

2. Èlenùm vlády, vedoucím ostatních ústøedních orgánù
státní správy, pøednostùm okresních úøadù, primáto-
rùm mìst Brna, Ostravy a Plznì a primátorovi hlavní-
ho mìsta Prahy, aby postupovali podle metodického
pokynu a systému úhrad a zajistili jejich dodr�ování
v rámci úseku státní správy, který øídí. 

3. Pøednostùm okresních úøadù seznámit starosty obcí
a mìst a primátory statutárních mìst s obsahem
usnesení.

Pøedmìt metodického pokynu
Metodický pokyn konkretizuje postupy pøi poskytová-

ní informací podle zákona. Ka�dé omezení práva na infor-
mace musí mít zákonný dùvod a musí být �adateli øádnì
zdùvodnìno.
Základní pojmy

Zveøejnìná informace je zejména informace, která
je vydaná tiskem nebo na jakémkoli nosièi dat, který
umo�òuje její zápis, prohlí�ení a uchování, je aktuálnì
zveøejnìna vyvì�ením na úøední desce, je souèástí fon-
du veøejné knihovny, nebo je veøejnì pøístupná pro-
støednictvím internetu nebo k ní je mo�ný jiný dálkový
pøístup. Taková informace musí být v�dy vyhledatelná
a získatelná. Na informaci, kterou není mo�né znovu
vyhledat ani získat, nelze odkázat jako na informaci
zveøejnìnou.

Doprovodná informace úzce souvisí s po�adovanou
informací (napøíklad sdìluje, zda po�adovaná informace
vùbec existuje; pùvod informace; dùvody, proè nelze in-
formaci poskytnout; dobu, po kterou dùvod odepøení trvá;
termín, kdy bude dùvod odepøení znovu pøezkoumán atd.).
Je souèástí poskytované informace, a je proto nutné ji po-
skytnout v�dy, je-li k dispozici a je-li její podání opodstat-
nìné. Jestli�e povinný subjekt �ádosti o informace nevy-
hoví zcela nebo jen èásteènì (podle § 15 zákona), je do-
provodná informace souèástí odùvodnìní.

Povinné subjekty jsou obì komory Parlamentu ÈR,
prezident republiky ÈR, vláda ÈR, ministerstva a jiné
správní úøady, soudy, Nejvy��í kontrolní úøad a státní za-
stupitelství; orgány územní samosprávy, a� u� jde o vìci
týkající se samosprávy nebo pøenesené státní správy;
právnické osoby, oprávnìné rozhodovat o právech, prá-
vem chránìných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veøejné správy. Jde
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o dal�í subjekty které jsou ze zákona oprávnìné ve správ-
ním øízení nebo podle jiné procesnì právní úpravy rozho-
dovat o právních pomìrech soukromých osob (napø. �ko-
ly, rozhodující o pøijetí ke studiu, zdravotní poji��ovny
apod.); notáøi a dal�í fyzické osoby, které jsou oprávnìny
vykonávat nìkteré úkony státní správy v rámci vymezené
pùsobnosti. Jde o dal�í subjekty mimo státní orgány, kte-
ré jsou ze zákona oprávnìné ve správním øízení nebo pod-
le jiné procesní úpravy rozhodovat o pomìrech soukro-
mých osob (napøíklad rybáøská, lesní a myslivecká strá�
a strá�ci pøírody). 

�adatel je ka�dá fyzická nebo právnická osoba bez
ohledu na adresu fyzické osoby èi sídlo osoby právnické.
Pokud jde o fyzickou osobu, má na podání informace pod-
le tohoto zákona právo nejen obèan ÈR, ale i cizí státní
pøíslu�ník nebo osoba bez státní pøíslu�nosti. 
Rozsah poskytované informace

Povinný subjekt poskytne pouze takové informace,
které jsou mu dostupné v rámci jeho úøadu, které se vzta-
hují k jeho pùsobnosti a které nepøekraèují rozsah jeho
pravomocí. Pokud �ádost smìøuje k informaci, kterou po-
vinný subjekt nemá aktuálnì k dispozici, aèkoli mu zákon
ukládá, aby tyto údaje evidoval, musí je povinný subjekt
neprodlenì doplnit a informaci poskytnout.

Informaèní povinnost se netýká dotazù na názory,
budoucí rozhodnutí, vytváøení nových informací (tj. ta-
kových informací, které by povinný subjekt musel vy-
tvoøit na konkrétní �ádost �adatele) jako jsou rùzné roz-
bory, prognózy, srovnávací pøehledy, právní a jiné vý-
klady apod. Toto omezení se v�ak nevztahuje na infor-
mace, které vznikají automatizovaným zpùsobem jako
souèást informaèních technologií. Za podmínek a zpùso-
bem, stanoveným zákonem, lze podat i informace, na
které se vztahuje povinnost mlèenlivosti, ulo�ená zvlá�t-
ními zákony. 
Povinnì zveøejòované informace jména, pøíjmení a kon-
taktní adresy (nikoli v�ak v podobì po�tovní schránky) fy-
zických osob, které jsou oprávnìny vykonávat nìkteré úko-
ny státní správy v rámci vymezené pùsobnosti;
Dále pokyn obsahuje zpøesnìní o:

Omezení práva na informace.
Podávání a vyøizování �ádostí o informace.
Postupu pøi podávání a vyøizování písemných �ádostí. 
Formì poskytování informace.
O�etøení nevyhovìní �ádosti.
Odvolání.
Lhùtách pro poskytování informací.
Záznamu o poskytování informace.
Úhradì nákladù.
Naøizuje se i zpracování Výroèní zprávy o poskytová-

ní informací (�statistika�). Tento metodický pokyn nabývá
úèinnosti dnem 1. øíjna 2000.

3. Akèní plán realizace SIP a poskytování 
informací

Akèní plán realizace státní informaèní politiky (dále
Akèní plán), byl zpracován na základì usnesení vlády
è. 525 ze dne 31. kvìtna 1999 k návrhu státní informaèní
politiky.

Státní informaèní politika (dále SIP) stanovila cíle a in-
dikovala termíny jejich dosa�ení, zejména pak v Pøíloze III
� Harmonogramu vybraných úkolù státní informaèní politi-
ky. Souèasnì stanovila metodický postup pro pøípravu
Akèního plánu v kapitole Principy a základy postupu reali-
zace státní informaèní politiky. Podle této metodiky je Akèní
plán urèován v�dy na dva roky a ka�dý rok aktualizován.

Zpracování Akèního plánu bylo a je koordinováno
Radou vlády ÈR pro státní informaèní politiku. Pøi pøípra-
vì podkladù byly vyu�ity podklady jednotlivých resortù,
èasto pøipravené ve spoleèných týmech nebo za pøispìní
expertních skupin. 

Klíèovým problémem Akèního plánu jsou finanèní
zdroje pro realizaci projektù. 

Priority Akèního plánu
Pracovní skupina doporuèila opu�tìní dosavadní pøed-

stavy Akèního plánu jako statického plánu, který slibuje
konkrétní termíny a k nim uvádí po�adavky na zdroje,
a doporuèila dokonèení AP v podobì seznamu priorit
a mechanismù, které napomáhají reagovat na rùzné vývo-
je finanèních zdrojù.
Akèní plán realizace státní informaèní politiky

Akèní plán zahrnuje tøi klíèové souèásti:
1. Popis priorit a procesù pøi realizaci Akèního plánu.
2. Seznam projektù (jsou oznaèovány jako pøímé a nepøí-

mé akce � odli�ující odpovìdnosti za výsledky aktivit
organizovaných napøíklad samosprávou, obèanskými
sdru�eními èi podnikatelskými subjekty).

3. Rozdìlení zdrojù na pøíslu�né rozpoètové období,
v tomto pøípadì na rok 2000.

Spoleèným cílem ústøedních orgánù je 
� realizovat cíle SIP s ohledem na vnìj�í podmínky a kri-

tické pøedpoklady co nejefektivnìji a nejrychleji, 
� hledat nová zadání a nová porozumìní problémù tam,

kde se situace vyvíjí zejména v souvislosti s podobným
procesem v Evropské unii,

� hledat mo�nosti, které nabízí partnerství s veøejností
a podnikatelským sektorem.

Z pøehledu hlavních aktivit pøi realizaci státní informaèní
politiky

Z vybrané prioritní oblasti 
�Realizovat právo obèana na pøímý pøístup k informacím�.

Pøímé akce ústøedních orgánù na realizaci úkolù v je-
jich odpovìdnosti 
� MV a ÚSIS pøipraví sjednocující metodiku k zákonu

è. 106/99 Sb. 
� MV spoleènì s ÚSIS, MPO a dal�ími ústøedními orgá-

ny realizují program Veøejných informaèních slu�eb.
� ÚSIS ve spolupráci s ústøedními orgány realizuje pro-

gram budování informaèních systémù veøejné správy
podle Koncepce (usn. vl. 1059/99).

� Rada vlády pro SIP pøedlo�í vládì Koncepci komuni-
kaèní infrastruktury.

� Bude zøízen Úøad pro ochranu osobních údajù.
� ÚSIS pøipraví bezpeènostní politiku ISVS a bezpeè-

nostní standard.
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Samostatné aktivity subjektù mimo státní správu pod-
porující SIP

Èeská po�ta nabídla kapacitu budovaných informaè-
ních kioskù ve své síti, dokonèené do roku 2002.
Podnikatelské veøejnosti bude nabídnuta mo�nost �íøit nì-
které informaèní zdroje ústøedních orgánù. Podnikatel-
skými aktivitami jsou zaji��ovány zdroje informací o zá-
konech, obcích, formuláøe, internetovské odkazy na
WWW stránky veøejné správy atd.
Formulace rámcového programu Elektronická veøejná
správa

Koncept Elektronická veøejná správa vychází ze Státní
informaèní politiky a dále Koncepce budování informaè-
ních systémù veøejné správy a èinnosti expertních skupin
Odborné pracovní skupiny Rady vlády pro SIP.

Vzhledem k tomu, �e vìt�ina témat v uvedených do-
kumentech je prùøezová a týká se více prioritních oblastí
státní informaèní politiky, byly shrnuty pod spoleèný rám-
cový program Elektronická veøejná správa. Dùvodem je
spoleèné vyústìní tìchto projektù do celkové zmìny
v procesech, jimi� jsou zaji��ovány funkce veøejné správy
a do výsledkù vnímaných obèany a podnikateli jako
slu�by veøejné správy.
Na základì pøijaté SIP, deklarovala vláda zámìr:
� realizovat právo obèana na pøímý pøístup k informacím, 
� zavést informaèní technologie do slu�eb poskytova-

ných obèanùm veøejnou správou, 
� vybudovat komunikaèní infrastrukturu pro veøejnou

správu, 
� zabezpeèit dùvìryhodnost, bezpeènost a poøádek ve

specifických podmínkách informaèní spoleènosti, 
� vytvoøit transparentní podnikatelské prostøedí a podøí-

dit hospodaøení s veøejnými finanèními fondy kontrole
veøejnosti, 

� zajistit stabilitu a bezpeènost informaèní spoleènosti 
Cíl Rámcového programu Elektronická veøejná správa je
navrhován takto: Zahájit do roku 2002 provoz vybra-
ných elektronických slu�eb veøejné správy.
Cílový stav v roce 2002: 
� Nejménì 10 % kontaktù veøejné správy bude na konci

roku 2002 realizováno elektronicky. 
� Kontakt obèana s veøejnou správou bude umo�nìn ne-

pøetr�itì 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu (jde o pøímý
pøístup obèanù do elektronických databází orgánù ve-
øejné správy). 

� Pøístup ke slu�bám bude umo�nìn na celém území ÈR. 
� Funkce veøejné správy jsou racionalizovány a pøístup-

né prostøednictvím kontaktních míst veøejné správy.
Projekty k naplnìní tohoto cíle budou zamìøeny na reali-
zaci schválené Koncepce budování ISVS a na pøijetí
obecných principù oznaèovaných e-Government (elek-
tronická veøejná správa). Tìmito principy jsou zejména:
� bì�né vyu�ívání informaèních kioskù a prezentaè-

ních stránek na Internetu jako dal�ích forem, jimi�
lze plnohodnotnì kontaktovat veøejnou správu (ved-
le osobních kontaktù �na pøepá�ce�, po�tovní kores-
pondence, telefonu), 

� slu�by veøejné správy, jako je poskytování informací, ale
zejména vyøizování zále�itostí obèanù a podnikatelù, jsou
dosa�itelné elektronicky 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu, 

� realizace zmìn ve zpùsobu práce úøadù díky vyu�ití in-
formaèních a komunikaèních technologií, vybudování
kontaktních míst veøejné správy.

Projekty Akèního plánu související s poskytováním in-
formací
Veøejné informaèní slu�by knihoven
Cíl: Inovovat veøejné informaèní slu�by na bázi infor-
maèních technologií
Indikátory cílového stavu:
� Stoupají objemy veøejných informaèních slu�eb na bá-

zi ICT.
� Knihovny v obcích nad 1500 obyvatel jsou vybaveny

ICT a poskytují nové typy veøejných informaèních slu-
�eb.

� 90 % obyvatel ÈR má mo�nost ve veøejné knihovnì
vyu�ívat Internet.

Integrovaný systém pro podnikání a export
Cíl: Vybudovat integrovaný systém informací pro hos-
podáøskou sféru na základì koordinace v�ech existují-
cích vládních agentur a vládních institucí.
Indikátory cílového stavu:
� V�eobecnì dostupné jednotné �on-line� informaèní

místo zastøe�uje a propojuje nabídku informací resor-
tù, vládních agentur a organizací pro podnikání a ex-
port. Systém umo�òuje vyhledávání dokumentù a in-
formací ve v�ech zúèastnìných organizacích, autorizo-
vanou komunikaci a interaktivní vztah státní správa-
obèan.

� Urèena pravidla identifikace obsahu informací podle
potøeb hospodáøských subjektù. 

� Stanovena a dodr�ována ostrá hranice mezi informace-
mi, které stát nesmí poskytovat a informacemi, které je
stát povinen poskytovat.

IS o veøejných zakázkách
Cíl: Zajistit zveøejnìní v�ech fází výbìrových øízení
podle zákona è. 199/94 Sb. o zadávání veøejných zaká-
zek ve znìní pozdìj�ích pøedpisù na Internetu.
Indikátory cílového stavu:
� Informace o veøejných zakázkách jsou úplné a bez

chyb.
� Informaèní systém umo�òuje vyhledávání a tøídìní

údajù podle potøeby uchazeèù o zakázky.
� Informace obsahují údaje o koneèných smluvních pod-

mínkách.

Sbírka listin
Cíl: Umo�nit zobrazení v�ech dokumentù, které jsou
ulo�eny v obchodním rejstøíku � èást Sbírka listin 
Indikátory cílového stavu:
� Protokol o nasnímání v�ech dokumentù do digitální

formy. 
� Zveøejnìní podmínek pro dálkový pøístup k dokumentùm.

Úøední desky soudù
Cíl: Zajistit dálkový pøístup veøejnosti k úøedním des-
kám soudù.
Indikátory cílového stavu:
� Zveøejnìní internetových adres se zdrojovými daty.
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Monitoring územního plánování
Cíl: Do konce roku 2002 soustøedit postupnì do jedno-
ho místa (WWW adresy) komplexní slu�by pro poøizo-
vatele, projektanty i koneèné u�ivatele výstupù územ-
ního plánování na bázi geografických i alfanumeric-
kých dat s vyu�itím technologií Internetu.
Indikátory cílového stavu:
� Územní plány v�ech VÚC (urbanistické studie obcí)

zpøístupnìny na dané WWW stránce odborné i laické
veøejnosti k pøipomínkování (dle zákona è. 50/1976
Sb.) a k poskytování informací o charakteru vyu�ití da-
ného území.

� Územnì technické podklady (ÚTP) pøístupné za celé
území státu.

Informaèní systém du�evního vlastnictví
Cíl: Vytvoøit informaèní systém pro zpøístupnìní infor-
mací z oblasti du�evního vlastnictví.
Indikátory cílového stavu:
� Informace o patentech, ochranných známkách, oznaèe-

ní pùvodu výrobkù, topografiích polovodièových vý-
robkù, u�itných vzorech, prùmyslových vzorech a dal-
�ích pøedmìtech chránìných právem du�evního vlast-
nictví pøístupné prostøednictvím Internetu.

Informaèní systém výzkumu a vývoje
Cíl: Dobudovat informaèní systém pro zpøístupnìní in-
formací z oblasti státem podporovaného výzkumu
a vývoje.
Indikátory cílového stavu:
� Dopracování vzájemnì provázaných �Národních data-

bází výzkumu a vývoje� kompatibilních se analogic-
kými informaèními systémy EU a jejích èlenských ze-
mí, zahrnující informace o vyhlá�ených programech
výzkumu a vývoje (VES), øe�ených projektech výzku-
mu a vývoje (CEP), výzkumných zámìrech organizací
(CEZ) a o jejich výsledcích (RIV) vyu�ívaných státní
správou a veøejností, vèetnì systému efektivního zís-
kávání nezbytných údajù.

� Zaji�tìny vyhledávací a dal�í slu�by na úrovni obdob-
ného informaèního systému EU CORDIS.

Veøejné informaèní slu�by
Cíl: Vybudovat systém veøejných informaèních slu�eb
a zahájit do roku 2002 provoz vybraných elektronic-
kých slu�eb veøejné správy.
Indikátory cílového stavu:
1. etapa: Veøejné informaèní slu�by
� Vytvoøit funkèní systém s mo�ností nepøetr�itého po-

skytování (24/7/365) informaèních slu�eb veøejnosti.
r Vytvoøen a aktualizován procesní telefonní seznam

veøejné správy.
r Vytvoøen systém poskytující aktuální informace a sí-

�ové slu�by.
r Vytvoøen systém poskytující vybrané informace rùz-

nými komunikaèními kanály (Internet, telefon).
r Pøístup ke slu�bám je umo�nìn na celém území ÈR.

2. etapa: Elektronické slu�by veøejné správy
� Slu�by veøejné správy jsou procesnì zjednodu�eny

a pøístupné prostøednictvím kontaktních míst veøejné

správy, internetu, za pomoci veøejnì pøístupných inter-
netových kioskù, knihoven, telefonickým kontaktem
atd.

� Nejménì 10% kontaktù veøejné správy je na konci ro-
ku 2002 realizováno elektronicky.

Nositel: MV
Spolunositelé: ÚSIS atd.
Termín: 2002

PORTÁL veøejné správy
Cíl: Vybudovat a provozovat jednotné prezentaèní roz-
hraní informaèních systémù veøejné správy.
Indikátory cílového stavu:
V jednotlivých etapách:
1. ve�keré informace spravované ISVS jsou dostupné

z jediného místa,
2. k informacím spravovaným ISVS existuje jednotný

pøístup i pro zahranièní u�ivatele; 
3. unifikované vyhledávání; 
4. systém spolupracuje s referenèním rozhraním a umo�-

òuje autorizovanou komunikaci,
5. unifikované publikaèní postupy v rámci ISVS; unifi-

kované vyhledávání v rozsahu státu; aktivní komuni-
kace ISVSù; 

6 stát je jednotnì elektronicky prezentován.
Nositel: ÚSIS
Spolunositelé: MPO, Czech Trade, MV, a ostatní nosi-

telé projektù VIS
Termín: 2002

Kontaktní místa veøejné správy
Cíl: Soustøedit vybrané funkce úøadù veøejné správy
do jednoho místa v urèeném území.
Indikátory cílového stavu:
� Vybudována sí� kontaktních míst veøejné správy s od-

povídajícím vybavením ICT a funkèní vazbou na re-
gistry veøejné správy.

� Informaèní, pøijímací a aktualizaèní funkce na spoleè-
ném místì.

Nositel: MPSV 
Spolunositelé: MV, ÚSIS
Termín: 2002

METASYSTÉM ISVS
Cíl: Vybudovat metainformaèní systém, obsahující da-
ta o organizaèních jednotkách, informaèních proce-
sech, informaèních vazbách a informaèních zdrojích
ISVS.
Indikátory cílového stavu:
Systém je vyu�íván pøi provozu ISVS ke koordinaci pro-
vozu, zaji�tìní bezpeènosti i informací pro koncového u�i-
vatele ISVS.
Nositel: ÚSIS, MV
Spolunositelé:
Termín: 2002

Ing. Václav Vávra, Sekretariát Rady vlády ÈR pro státní
informaèní politiku
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Podmínkou nutnou pro prosazení strategie udr�itelného
rozvoje (UR) v demokratických systémech je její pøijetí
vìt�inou volièù. V ÈR v�ak od Listopadu �ivotní prostøe-
dí kleslo v �ebøíèku preferencí a mnozí ekologiètí aktivisté
to pøipisují nedostateènému �ekologickému uvìdomìní�
èeského obyvatelstva. Postrádám vá�nìj�í analýzu pøíèin
tohoto stavu.
Za klíèové pova�uji:
Ø výrazné zlep�ení stavu �ivotního prostøedí, pøedev�ím

ovzdu�í a povrchových vod,
Ø ekologické organizace peèují zøetelnìji o své zviditel-

nìní ne� o seriosní prosazování UR (viz napø. kùrovec
v �umavském národním parku, kampaò proti uvedení
Jaderné elektrárny Temelín do provozu po dokonèení
její výstavby v dobì, kdy klíèovou hrozbou je zmìna
klimatu, blokování výstavby objezdu kolem Plznì
a dal�ích mìst, absurdní z hlediska dopadu na zdraví
obyvatelstva),

Ø absence úèinné politiky �public relations� v oblasti UR
jak ze strany státní správy tak i dal�ích �hráèù�.
V oblasti pøístupu veøejnosti k informacím o �P se ne-
ustále akcentují formálnì právní aspekty (viz napø.
Aarhuská úmluva, zákon o právu na informace o �i-
votním prostøedí è. 123/1998 Sb.). 

Osobnì spatøuji ná� základní problém v tom, jak zajis-
tit dostupnost objektivních, zasvìcených a �iroké veøej-
nosti srozumitelných informací o UR. Jsem pøesvìdèen, �e
dominantní bariérou je:
Ø preferování negativních zpráv èeskými sdìlovacími

prostøedky, 
Ø nepochopitelný nezájem pøedstavitelù státu �pochlu-

bit� se úspìchy polistopadového vývoje.

Své tvrzení dokládám vlastní zku�eností z posledních let.
V r. 1998 jsme pøipravili tiskovou zprávu, �e za in-

versních situací prakticky vymizela z ovzdu�í dominantní
�kodlivina 80. let, oxid siøièitý. V tisku o ní byla jediná
zmínka v rozsahu podstatnì men�ím ne� èlánku o vykra-
dení poboèky banky. Ohlas dvou tiskových konferencích
na toto téma byl více ne� neuspokojivý. Pokud byla infor-
mace uveøejnìna, potom s komentáøem �experta�, �e se
jedná pøedev�ím o vliv sní�ení výroby. Témìø øádový roz-
díl mezi poklesem HDP a emisí byl pro �experty� zane-
dbatelný.

Je jistì mo�né pova�ovat za dùkaz úspì�ného sni�ová-
ní zneèi�tìní �ivotního prostøedí, �e analýzy OECD zasta-

rají døíve ne� vyjdou tiskem, viz napø. publikace OECD
�Politika, stav a vývoj �P: ÈR� z r. 1999, má poslední
údaje pøevá�nì z r. 1996. Mezi roky 1996 a 1999 se v�ak
emise SO2 sní�ily o 72 %. OECD Environmental Data,
Compendium 1999, vydané v r. 2000 a obsahující údaje za
r, 1997, kdy emise stejné �kodliviny dosahovaly 260%
úrovnì r. 1999. Dopisovatel ÈTK v Paøí�i v�ak v lednu
2000, na základì tìchto informací referuje, �e �ÈR stále
patøí mezi nejvìt�í zneèi��ovatele v Evropì�.

Údaje o sní�ení emisí se ji� do na�ich sdìlovacích pro-
støedkù dostaly. Informaèní zpo�dìní v�ak pøetrvává.
Zprávou roku 2000 je zvy�ování efektivnosti vyu�ití ener-
gie. Ètenáø je v�ak konfrontován s tvrzením, �e �na jedno-
tku HDP spotøebujeme 2,3krát více energie ne� zemì EU�
(HN 27. 10. 2000). Skuteènost: energetická nároènost
tvorby HDP se mezi roky 1991 a 1999 v ÈR sní�ila
o 32,5 % a byla v r. 1999 vy��í o 22,7 % ne� prùmìr státù
EU v letech 1997 � 1998 a pouze o 3,8 % vy��í ne� je prù-
mìr státù OECD. Uveøejnit tato èísla vycházející z oficiál-
ního dokumentu èeské vlády vy�aduje nadlidské úsilí mi-
mo mé mo�nosti.

Pøíkladem neochoty èi neschopnosti vést dialog s do-
mácím i zahranièním veøejným mínìním je JE Temelín.
V období blokády na�ich hranic uveøejnila ÈTK(!) schéma
elektrárny bez ochranné obálky, nejsrozumitelnìj�ího dù-
kazu øádovì vy��í úrovnì jaderné bezpeènosti této elekt-
rárny. Je nepochopitelná absence reakce na lehce vyvrati-
telné argumenty Raku�anù i domácích odpùrcù: nejsou
zku�enosti s vybavením sovìtských reaktorù moderním øí-
dícím systémem, nebyl posouzen vliv na �P a porovnává-
ní JETE s èernobylskou elektrárnou.

V komentáøích na�ich médií se rakouské protesty hod-
notí jako citlivìj�í vnímání ekologických problémù
Raku�any. Za situace, kdy nejvìt�ím globálním rizikem
(nejen pro �P!) je skleníkový efekt, je to absurdní.
Nevyu�ívají se �ekologické� argumenty pro JETE: roèní
spotøeba 35 t jaderného paliva nahradí 5 000 000 t hnìdé-
ho uhlí a 500 000 t vápence pro odsíøení, nebude nutné
ukládat 1 300 000 t pevných odpadù. Prevence vzniku 15
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milionù t CO2 skleníkového plynu za rok, pøedstavuje
12 % jeho produkce v ÈR v r. 1998!

Skuteènou perlou je stra�ení Èernobylem. Nejen�e ha-
várie èernobylského typu je v JETE z fyzikálních i kon-
strukèních dùvodù principiálnì vylouèena, ale rozsah ná-
sledkù je silnì zvelièován. Je paradoxem, �e v den, kdy
Informaèní støedisko OSN vydá zprávu Vìdeckého výbo-
ru OSN pro úèinky atomového záøení (UNSCEAR), pod-
le které kromì výskytu 1800 pøípadù rakoviny �títné �lázy
u dìtí exponovaných v dobì havárie (tedy �ádná úmrtí).
�neexistují �ádné dùkazy jiných významnìj�ích dopadù na
lidské zdraví, které by bylo mo�né pøipsat 14 let po havá-
rii radiaèní exposici� otisknou Lidové noviny informaci
o statisících mrtvých a informaci o zprávì UNSCEAR
otisknout odmítnou.

Velkým zklamáním pro mne je i �mediální� výkonnost
M�P. Omluvu, �e �sdìlovací prostøedky preferují ka-
tastrofické zprávy� je obtí�né akceptovat, kdy� minister-
stvo nevyu�ívá plnì ani prostøedkù, které jsou zcela v je-
ho kompetenci a navíc jsou to na�e peníze (tj. daòových
poplatníkù). Jako pøíklad uvádím výstavu �A po nás poto-
pa� Ministerstva �ivotního prostøedí letos na jaøe a film re-
�iséra Tomá�e �krdlanta Ekohistorie.

Výstavu uvádìl citát Josefa Vavrou�ka (z r. 1990?)
o negativním dopadu zneèi�tìného �ivotního prostøedí na
oèekávanou délku �ivota v ÈR. Ten je pro r. 2000, kdy se,
jistì i díky zøetelnému zlep�ení kvality �P, lidský �ivot
u nás významnì prodlou�il, na�tìstí ji� irrelevantní.
Dokumentace ú�asného pokroku v ochranì �ivotního pro-
støedí absolutnì i v porovnání s èlenskými státy OECD by-
la podle mého názoru zcela nedostateèná.

�krdlantùv film vìnující se pøedev�ím stavu pøed
Listopadem, vystoupením bývalého generálního tajemní-
ka ÚV KSÈ, sugestivnì ve mnì navozoval atmosféru, �e
v ÈR pøe�ívá pøístup k ochranì �P jako za hluboké totali-
ty. Dozvíme se, �e sice ponìkud klesly emise �kodlivin do
ovzdu�í, av�ak hlavnì díky poklesu prùmyslové produkce,
�e prùmysl korumpuje politiky a �e Èeské matky spatøují
jediný rozdíl mezi souèasností a vládou Milou�e Jake�e,
proto�e jim dnes nikdo nehrozí kriminálem. 

Ceny, které film dostal, z hlediska své optiky, nedove-
du vùbec pochopit. A jako daòový poplatník protestuji,
aby z na�ich daní byly obdobné filmy toèeny.

Bohu�el, obdobný postoj zaujal i pan prezident.
Domnívám se, �e sní�ení zneèi�tìní ovzdu�í patøí mezi
nejvìt�í úspìchy polistopadového vývoje. 10. výroèí
Listopadu v loòském roce bylo jistì vhodnou pøíle�itostí
tento úspìch zmínit. Prezident republiky tehdy v�ak pro-
hlásil �dali jsme hodnì miliard na odsíøení �a odstraòu-
jeme následky�z donucení, �e to na nás chce EU �.

Publikování zastaralých nebo neobjektivních údajù lze
pochopit u novináøù i politikù. Zcela neomluvitelné je to
v�ak u odborných pracovi��. Studie �Energy Efficiency
Action Plan for Promotion of Energy Efficiency in the
Czech Republik to 2010�, vypracovaná pro Svìtovou ban-
ku (WB), M�P a MPO definovala dominantní cíl vládní
politiky v ÈR v oblasti úspor energie do r. 2010 sní�ení
energetické nároènosti tvorby HDP o 14% a� 20%.
Skuteènost vysoký cíl pøekonala ji� v r. 1999! Na seminá-

øi uspoøádaném M�P ÈR za úèasti vedení ministerstva
a zástupcù WB, kde byla studie prezentována, nevystoupil
nikdo, kdo by na tuto skuteènost upozornil. Uvedené hod-
noty jsou ze Zprávy o �P ÈR v r. 1999. Je �koda, �e ji ne-
èetli pozornì ani pracovníci ministerstva ani øe�itelé toho-
to projektu. Zprávy, vydávané ka�doroènì, jsou vynikají-
cí.

Tato virtuální realita má odraz také ve vytváøení nega-
tivního obrazu ÈR v zahranièí:
Ø komisaøka pro �P a jadernou bezpeènost EU paní

Margot Wallstroemová uvedla je�tì v bøeznu 2000
v rozhovoru pro Tomorrow Global Environment
Business Magazin, , �e ÈR �nebere environmentální
výzvy pøijímání do EU vá�nì� (zmìnu jejího stanovis-
ka jsme zaznamenali a� na jejím setkání s èeskými
podnikateli 5. 5. 2000 v Toskánském paláci),

Ø �OECD Policy Brief Environmental trends in transi-
tion economies� na podzim 1999 øadil ÈR mezi státy
jejich� �intensita vyu�ívání zdrojù a produkce zneèi�-
tìní je nìkolika násobnì vìt�í ne� ve státech OECD
a mù�e to trvat více ne� 20 let ne� splní souèasné en-
vironmentální po�adavky EU� (ve skuteènosti jsme
v øadì parametrù pod prùmìrem èlenských státù
OECD).

Ø The Economist z 18. 12. 1999 uveøejnil èlánek
�Vyèi�tìte nebo vypadnìte�  tvrdící, �e Èerný trojúhel-
ník zùstává nejzneèi�tìnìj�í èástí Evropy.

Sna�il jsem se uvádìt dùkazy pro své pøesvìdèení, �e pøe-
trvávající dùraz, v souèasných diskusích o právu veøejnos-
ti na informace o �ivotním prostøedí, na formální, legisla-
tivní úpravu, není ji� dnes, aktuální. Co by dnes mìlo být
prioritou jsou informace:
Ø objektivní, dùvìryhodné a srozumitelné, 
Ø zasvìcené (tedy nikoliv èernobílé vnímání, pohodlné

pro autory, ale skuteènost zkreslující),
Ø aktuální a dynamické, informující o vývoji procesu

(nikoliv zaml�ující souèasný stav pou�íváním pøeko-
naných kli�é), 

Ø �iroce dostupné.

Dùsledky absence komunikaèní strategie dokumentují
potøebu zpracování mediální strategie UR (ten by mìl být
prezentován jako budování konsensu mezi zájmy sociální-
mi, environmentálními a ekonomickými) jak vlády tak
i prùmyslu s cílem motivovat veøejnost k prosazování udr-
�itelnosti a stejnì tak pro vytváøení pozitivního obrazu ÈR
v zahranièí. 

Souèasný stav odrá�í èeskou povahu. Do Èerného troj-
úhelníku jsme vozili kde koho, i prince Charlese, po jeho
�vyèi�tìní�, a� na výjimky, ticho. Pravý opak jak by se ji-
stì chovali Poláci a myslím i Slováci. Udìláme s tím nì-
co?

RNDr. Petr Horáèek, CSc., øeditel sekretariátu Èeské
podnikatelské rady pro udr�itelný rozvoj
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Otevøené úøady, podniky, obèanská spoleè-
nost a informaèní globalizace?

Zaèátek nového milénia nese na�e oèekávání, �e bude-
me �ít v demokratické otevøené obèanské spoleènosti
(s mnoha kulturními, ekonomickými interakcemi, legitim-
ními a pøiznanými konflikty zájmù i s lep�í kooperací
a vùlí ke konsensu), �e nezbytný stát se bude chovat jako
otevøená veøejná správa (kvalifikovaná, respektovaná
a transparentní slu�ba), a �e otevøený trh a podnikání bu-
de vytváøet stabilní a trvale udr�itelné vzorce výroby
a spotøeby. Otevøený tok informací je klíèový pro budová-
ní dùvìry veøejnosti v úøady (omezením prostoru pro �aro-
ganci a korupci� úøedníkù), pro omezování lhostejnosti
a iracionálních �fobií� veøejnosti, i pro veøejnou kontrolu
partikulárních zájmù podnikù, které by mohly po�kozovat
prostøedí. Informace sdílením a rozdìlováním neubýva-
jí ale naopak rostou (na rozdíl od rozdìlování hmotných
statkù, penìz a moci). Troufám si tvrdit, �e informaèní
globalizace (rozdávání informací) je jediná environmen-
tálnì pøijatelná globalizace na rozdíl od globalizace hmot-
né (èasto neudr�itelné pumpování surovin, energií a zbo-
�í), na rozdíl od globalizace finanèní (úèelové pøelévání
penìz na místo nejvìt�ího profitu), i od globalizace mi-
graèní (ekonomické migrace chudých lidí do bohatých ze-
mí). Vìci, peníze a lidé by se mìli pohybovat co nejménì,
informace (znalosti, vzdìlání, kultura) by mìly být do-
stupné v�ude.

Co se povedlo v ÈR v oblasti demokracie
a implementace práva na informace?

Informatizace veøejné správy v ÈR je ovlivnìna inte-
grací s Evropskou unií, která ve své komisi má nové øedi-
telství pro informaèní spoleènost a otevírá úøady pod pro-
cesem PPP (Public Private Partnership). Pod pokrokem
elektronické revoluce a vlivem Aarhuské úmluvy schváli-
la EU v èervnu 2000 novelu smìrnice 313/90 o pøístupu
veøejnosti k environmentálním informacím.

V porovnání se stavem pøed nìkolika málo lety máme
v ÈR lep�í právní rámec pro získávání informací z úøadù
i lep�í informace pro rozhodování na trhu. Máme zákon
o právu na environmentální informace 123/98, zákon
o svobodì informací 106/99, zákon o elektronickém pod-
pisu 227/2000 (mimochodem v�echny tyto tøi zákony by-
ly pøipraveny nevládními organizacemi a podány jako po-

slanecká iniciativa). Od øíjna platí nový zákon 365/2000
o informaèních systémech veøejné správy (mimo jiné usta-
vující Úøad pro veøejné informaèní systémy, akèní plán,
metainformaèní systém, datové standardy). Zákon 157/98
o chemických látkách a pøípravcích také zajistil jasné in-
formace pro spotøebitele a u�ivatele (bezpeènostní listy
jsou vidìt na http://www.mzcr.cz/utvary/rchl/seznam.asp,
pøed zveøejnìním je registr mno�ství chemických látek
uvedených na trh v roce 1999). Zákon o prevenci havárii
353/1999 má také shromá�dit na okresech a èásteènì zpøí-
stupnit informace o skladovaných velkotoná�ních látkách.
Zákon o hospodaøení s energií (snìmovní tisk 494/2000)
pøinese mimo jiné od 1. 1. 2001 lep�í kázeò v hodnocení
energetické úèinnosti a znaèení výrobkù (labelling). Vláda
naøízením 720/2000 chce podpoøit odbyt ekologicky �etr-
ných výrobkù jejich preferencí ve státních zakázkách
a v nákupech tìchto výrobkù pro veøejný sektor. Po dlou-
hých letech �klamavosti� zaène mít známka �Zelený bod�
(Grunne Punkt) na obalech v ÈR urèitý smysl � informa-
ci, �e výrobce obalu i obec jsou souèástí systému sbìru,
tøídìní a zpracování obalù. Participace veøejnosti byla kva-
litnì zvý�ena v zákonu o geneticky modifikovaných orga-
nismech (GMO) 153/2000 v oblasti schvalování typù
GMO a jejich uvolòování do prostøedí. Je pøipraven nový
zákon o hodnocení vlivù EIA (snìmovní tisk 495/2000),
který bude mít silnou opozici nedemokratických poslancù.
Minister�tí odborníci i veøejnost si procvièili s rùzným
efektem procedury tzv. strategického hodnocení (SEA)
rùzných sektorových politik (dopravní, surovinové, ener-
getické).

Vzrostla kapacita neziskových organizací zajímajících
se o informatiku a moderní informaèní technologie (napø.
Forum pro informaèní spoleènost http://www.info-fo-
rum.cz, Èeská asociace pro geo-informace GIS www.ca-
gi.cz a dal�í). Vzrostla i kvalita stránek ekologických or-
ganizací specializovaných na �ivotní prostøedí www.eko-
list.cz, demokracii www.ecn.cz/env/pravoinf/, i rizika
zdrojù zneèis�ování (napø. www.ecn.cz/dioxin).

Co bychom mìli zlep�ovat?
Oblastí ke zlep�ení toku veøejných informací je mno-

ho. U�ivatelé by mìli stále odstraòovat bariéry toku infor-
mací o prostøedí a bezpeènosti a vysvìtlovat psychologic-
ké �informaèní� mýty. Tradièní námitky úøedníkù a odpo-
vìdi u�ivatelù jsou: Stát má povinnost informovat a ve-
øejnost má také povinnost jim správnì rozumìt! Ne,
historicky správnì existuje asymetrie práv, �e stát smí jen,
co je mu dáno zákonem (odepøít i poskytovat informace)
a obèan naopak musí jen, co je mu dáno zákonem. Data
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poskytneme veøejnosti, jen pokud je budou lidé správ-
nì interpretovat! Ne, odpovìdnost za interpretaci má u�i-
vatel (novináø, podnikatel, student), který ponese autor-
skou odpovìdnost. Data poskytneme, a� budou úplná
a validovaná� Data nebudou úplná nikdy, v�dy budou
neukáznìní reportéøi (proto je tøeba je sankcionovat a lev-
nì zveøejnit jejich prohøe�ek). Na hlub�í validaci neexistu-
je dostateèná kapacita úøadù � je efektivnìj�í bì�ná evi-
denèní data kompletnì zveøejnit, provádìt inspekcí jen na-
mátkovou kontrolu, a nechat hlavní èást �kontroly� u�iva-
telùm dat. Pøemr�tìné po�adavky na �pøesnost� jsou èasto
jen technika, jak zakrýt chybìjící data a odlo�it zveøejnìní
na neurèito. Data si musíte sehnat, elektronizovat sami
proto�e je máme v rùzných úøadech, na spoustì papí-
rù i v nedostupném poèítaèi... Právì po�adavek u�ivate-
lù dat na �nákup po jednou støechou a v elektronické for-
mì� napomáhá reformì informaèních systémù, jejich
kompatibilitì a pøátelskosti. �ádosti o informace motivo-
vané obchodními zájmy musíte zaplatit! Ne, úøad nemá
právo posuzovat dùvody zájmu o data � je v zájmu podni-
kání i prostøedí, aby podnikatelé co nejvíce vyu�ívali en-
vironmentální informace získané z úøadù �gratis�. Data
má dostat nejdøíve státní správa� Ne, není nutné, aby
byl èasový rozdíl mezi obslou�ením u�ivatelù dat ze stát-
ní správy a dal�ími u�ivateli. Pokud jsou veøejná data
v elektronické formì, pak veøejná správa má ve stejné do-
bì pøístup ke v�em údajùm (tj. i vèetnì chránìných po-
drobnìj�ích dat) jako veøejnost, která nedostane dùvìrná
data ale místo nich jen metainformaci �tato polo�ka je ne-
veøejná�. Zveøejnování informací o neveøejných datech je
výborný nástroj proti zneu�ívání tzv. obchodního tajem-
ství. Navíc zveøejòování dat od samého poèátku plnìní da-
tabází je cesta jak zvý�it presti� úøadu i kvalitních reporté-
rù (odli�it �disciplinované� od �opozdilcù�). Veøejnost
nerozumí datùm, proto jim poskytneme jen agregova-
ná data! Ne, agregovaná data jsou pro dal�í pou�ití �mr-
tvá� a neumo�òují mnohostranné aplikace rùzných u�iva-
telù. Data máme od ohla�ovatelù jen na papíøe � nejpr-
ve je musíme elektronizovat sami! Zásadní je, aby re-
portér byl odpovìdný za správnost, úplnost a pøedání dat
i v elektronické formì � pak úøedník zaslaná elektronická
data nepøepisuje, nedoplòuje ale jen �pasivnì� archivuje
a v daném tvaru zveøejòuje. Úøedník se tak vyhne odpo-
vìdnosti za chyby! Nabízíme veøejnosti spoustu infor-
mací a veøejnost �ádá (naschvál) data, která nemá-
me� Právì tlak u�ivatelù (zejména podnikù) na nová da-
ta je cesta k doplòování bílých míst, elektronizaci starých
dat a nabízení dat v aktivní neagregované formì, kdy si
u�ivatel pøipravil výbìr podle své potøeby� 

Závìrem?
Doporuèoval bych (1) vyhlásit informace za vysokou

strategickou prioritu øízení �ivotního prostøedí, (2) po-
silovat rùzné spojence (u�ivatele dat) v jejich zájmu o da-
ta, (3) zlep�ovat infrastrukturu úøadù pro zpracování a zve-
øejòování dat. Bráno logikou, �e �schody se metou odsho-
ra� na M�P by mìla být novì sestavena ze správcù a u�i-
vatelù dat modernìji koncipovaná komise pro informaè-
ní politiku resortu s pravomocí zlep�ovat a reformovat

stávající systém i ovlivòovat rozdìlování financí na zaji�-
tìní a zveøejòování informací. Kdysi zalo�ená komise na
M�P je pravdìpodobnì del�í dobu nefunkèní a urèitì ne-
má zastoupení u�ivatelù dat. Jsou ji� del�í dobu potøeba
dostateènì pohodlné veøejné informaèní systémy resortu
(metainformaèní MIS, konsolidovaná banka dat MEDIS,
veøejný GIS, aktuální internetové stránky). Je potøeba ve-
øejná kontrola a prùhlednost financování minulých
i budoucích informaèních prací zadávaných za veøejné
prostøedky (aby se mimo jiné bránilo nevhodné komerci-
onalizace projektù jako byla databáze chemických látek
EINECs). Programu ekologicky �etrných výrobkù (E�V)
by pomohl silný �akèní plán�, který by pøekroèil rezortní
pojetí programu i bojkot velkých firem (napø. výrobcù fos-
fátových detergentù, kteøí neuvádìjí srozumitelnì environ-
mentální informace pro spotøebitele). Akèní plán
Programu E�V by mìl vyu�ít naøízení vlády 720/2000
a jasnì a transparentnì monitorovat nákupní politiku a dal-
�í spotøebitelské chování veøejných úøadù (napø. formou
pravidelnì aktualizované veøejné internetové tabulky
�kdo, kde, co, za kolik na úøadì dìlá pro podporu E�V
a udr�itelnou spotøebu�). Proto�e na na�em bì�ném trhu
existuje vysoký informaèní �um, klamavá reklama a mani-
pulace spotøebitelù neoprávnìnými �ekologickými�
a �zdravotními� tvrzeními, bylo by úèelné vyva�ovat de-
mentogenní konzumní reklamu v masových medií chytrou
skromnou eko-reklamou. I to je právo na informace. 

M�P by mìlo pøedlo�it je�tì v roce 2000 k ratifikace
Aarhuskou úmluvu EHS OSN (o pøístupu k informacím,
participaci v rozhodování a pøístupu k soudùm ve vìcech
�ivotního prostøedí). Jedním z mìøítek úspìchu praktické
implementace jejího èlánku 5.9. bude pøijetí zákona
o kvalitním Integrovaném registru zneèi��ování (IRZ),
kde byl spojen do jednoho zákon o integrované prevenci
a omezování zneèi�tìní (smìrnice IPPC). Modernì konci-
povaný registr IRZ (aktivní zveøejòování, pøesná identifi-
kace látek, zdrojù, aktivnì omezené neveøejné informace)
bude definován pøipravovanou vyhlá�kou M�P.
Mezinárodní tlak na kvalitu èeského registru IRZ by mìl
pøijít i z mezinárodnì závazného protokolu o IRZ (ang-
licky Pollutant Release and Transfer Register PRTR),
který by mìl být pøipraven do doby jednání ministrù
v Kijevì 2002 (viz. www.ecn.cz/PRTR-TF).

Veøejné informace mají význam pro permanentní ob-
novování dùvìry obèanù v úøady, vzdìlávání u�ivatelù dat
a spoleèný boj proti �patné praxi ��patné zprávy se dobøe
�íøí� tak, aby stále více platilo, �e �Dobré zprávy o dobrém
prostøedí se dobøe �íøí�.

Ing. Ondøej Velek, Nadace Partnerství
Autor je koordinátorem Programu Právo na informace
Nadace Partnerství (www.ecn.cz/RTK) a sekretáøem M�P
pro Pracovní skupinu Integrovaného registru zneèi��ová-
ní PRTR pod Aarhuskou úmluvou (www.ecn.cz/PRTR-TF)
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Ministerstvo �ivotního prostøedí vypracovalo v roce
2000, v rámci Národního programu Èeské republiky,
implementaèní plány pro jednotlivé pøedpisy
Evropského spoleèenství (ES), týkající se �ivotního pro-
støedí. Jedním z pøedpisù je smìrnice ES 90/313/EHS,
o svobodì pøístupu k informacím o �ivotním prostøedí.
Podle po�adavku smìrnice jsou informace o �ivotním
prostøedí povinny poskytovat v�echny instituce státní
správy a samosprávy (dále veøejné správy), které vlastní
informace o �ivotním prostøedí. Instituce, jich� se to tý-
ká, jsou ústøední úøady, územní odbory M�P, krajské
úøady, referáty �ivotního prostøedí OkÚ, magistráty,
mìstské èásti a obecní úøady. Lhùta na vyøízení je maxi-
málnì dva mìsíce. 

Èeská republika zcela splòuje po�adavky vý�e uvede-
né smìrnice pøijetím zákona è. 123/1998 Sb., o právu na
informace o �ivotním prostøedí. Zákon è. 123/1998 Sb.
vstoupil v platnost 1. èervence 1999 a je plnì kompatibil-
ní se smìrnici 90/313/EHS. Zákon vymezuje tøi úrovnì in-
stitucí, placených z veøejných prostøedkù, vlastnících in-
formace o �ivotním prostøedí: 
� orgány státní správy a územní samosprávy, je� plní

úkoly v ochranì pøírody,
� rozpoètové a pøíspìvkové organizace zøízené resortem

�ivotního prostøedí,
� orgány státní správy a samosprávy a rozpoètové a pøís-

pìvkové organizace mimo resort �ivotního prostøedí
vlastnící informace o �ivotním prostøedí.

V zákonu è. 123/1998 Sb. je definována forma �á-
dosti podle po�adavku Smìrnice (v písemné, obrazové,
zvukové formì nebo na nosièích výpoèetní techniky).
Obsah po�adovaných informací, definovaných ve
smìrnici, je roz�íøen o dal�í mo�nosti reflektující první
(informaèní) pilíø Aarhuské úmluvy (úmluva o pøístu-
pu k informacím, úèasti veøejnosti na rozhodování
a pøístupu k právní ochranì v zále�itostech �ivotního
prostøedí). Lhùta na vyøízení �ádosti stanovená ve
smìrnici nejpozdìji do dvou mìsícù je v zákonì
è. 123/1998 Sb. zkrácena podle správního øádu na 
30 dnù, ve výjimeèných pøípadech lze lhùtu prodlou�it
na 60 dnù. 

V zákonì è. 123/98 Sb., §10 odst. 3 se konstatuje, �e
informace se poskytují zpravidla bezplatnì. Orgány jsou
v�ak oprávnìny �ádat úhradu ve vý�i nákladù spojených
s poøízením kopie a odesláním informací. 

Od 1. 1. 2000 vstoupil v platnost zákon è. 106/1999,
o svobodném pøístupu k informacím. Zákon (nad rámec
smìrnice 90/313/EEC), ukládá povinnost orgánùm veøej-
né správy informovat veøejnost o èinnostech a dokumen-
tech vznikajících v tìchto institucích. Jde o obecné infor-
mace, implicitnì se samozøejmì týká i informací o �ivot-
ním prostøedí. Oba uvedené èeské zákony se li�í nejen
vìcným zábìrem, ale té� okruhem poskytovatelù, maxi-
málními lhùtami a dùvody pro odmítnutí informace. Tyto
zále�itosti se, po patøièném nasbírání zku�eností s pùsobe-
ním zákona, budou analyzovat a pravdìpodobnì povedou
k postupnému sbli�ování formálních ustanovení obou zá-
konù. Nìkteré vìcné po�adavky v�ak jsou pro zákon
è. 123/1998 Sb. specifické, napø. zákon ukládá vládì je-
denkrát za rok schválit zprávu o stavu �ivotního prostøedí
a pøedlo�it ji k projednání Parlamentu. Dále zákon ukládá
Ministerstvu �ivotního prostøedí ve spolupráci s Minister-
stvem �kolství, mláde�e a tìlovýchovy podporovat osvìtu,
výchovu a vzdìlávání �iroké veøejnosti v oblasti ochrany
�ivotního prostøedí. Tyto paragrafy jsou ji� v souladu s nì-
kterými z po�adavkù citované Aarhuské úmluvy. Pøesto
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bude tøeba v nejbli��ích tøech letech podrobit nové právní
analýze zákon è. 123/1998 Sb. i po vìcné stránce.
Dùvodem je, �e Evropská komise v èervnu leto�ního roku
(2000 � pozn. redakce) pøedlo�ila k diskusi návrh novely
smìrnice 90/313/EHS. Novela bude obsahovat pøedev�ím
tyto posuny:
� korekci smìrnice vzhledem k dosavadním praktickým

zku�enostem s jejím uplatòováním v zemích Evropské
unie,

� zaèlenìní po�adavkù Aarhuské úmluvy (pøedev�ím in-
formaèního pilíøe) do legislativy zemí EÚ,

� reflektování nové generace informaèních technologií
pro poskytování (a sbìr) informací o �ivotním prostøe-
dí.
Èeská republika, jako asociovaná zemì EU, bude po

schválení novely smìrnice povinna harmonizovat svou le-
gislativu s po�adavky novely v termínu pøedepsaném ze-
mím EU.

Velice dùle�itým krokem v implementaci smìrnice
90/313/EHS byla formulace Státního programu environ-
mentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Èeské repub-
lice (SP EVVO ÈR). Státní program byl pøipravován
meziresortní pracovní skupinou, vedenou námìstkem

ministra � øeditelem sekce politiky �ivotního prostøedí.
V pracovní skupinì byly, vedle zástupcù vìt�iny resortù,
také pøestavitelé vysokých �kol, místních orgánù veøejné
správy a nestátních neziskových organizací. Dokument
je èlenìn na 4 èásti, podle skupin spoleènosti, na nì� je
zamìøen:
� veøejná správa
� dìti, mláde�, pedagogiètí a odborní pracovníci
� environmetální vzdìlávání a osvìta v podnikové sféøe
� informace, osvìta a poradenství pro veøejnost.

Vedle vlastního programu, je souèástí SP EVVO ÈR
té� Akèní plán na léta 2001 a� 2003, ukládající orgánùm
veøejné správy konkrétní úkoly s vyznaèením odpovìd-
ných nositelù úkolù a termínùm plnìní. SP EVVO byl
Ministerstvem �ivotního prostøedí pøedlo�en vládì a byl
23. øíjna 2000 usnesením è.1048 vládou schválen. 

SP EVVO ÈR, právì tak jako v�echny ostatní doku-
menty v tomto pøíspìvku zmínìné, jsou k dispozici na do-
movské stránce Internetu M�P na adrese www.env.cz.

Ing. Marta Èerná, CSc., vedoucí oddìlení vzdìlávání a
osvìty M�P
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Zástupce Okresního úøadu Brno-venkov, referátu
�ivotního prostøedí, seznámil úèastníky diskuse s nej-
èastìj�ími problémy pøi aplikaci zákona è. 123/1998
Sb., o právu na informace o �ivotním prostøedí a zá-
kona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k infor-
macím.

Neurèitý rozsah pùsobnosti zákona è. 123/1998 Sb.
Vzhledem k �iroké definici informací o �ivotním pro-

støedí dle ust. § 2 a) nelze jednoznaènì vymezit rozsah pù-
sobnosti tohoto zákona. Hranice mezi informacemi o �i-
votním prostøedí a obecnými informacemi je neostrá,
a proto mù�e být slo�ité urèit právní re�im vyøizování nì-
kterých �ádostí o informace.
Rozpory mezi úpravou obecných zákonù o informa-
cích a zákonù speciálních

Zvlá�tní zákony upravující poskytování informací se
v mnohém li�í od re�imu zakotveného v zákonì
è. 123/1998 Sb. Napøíklad ustanovení § 26, odst. 1, písm.
1) zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znìní,
upravuje zpøístupòování informací z evidence o produkci
odpadù. Nastává pak otázka, zda pøi poskytování informa-
cí odkázat na toto ustanovení speciálního zákona, nebo na
zákon 123/1998 Sb., který má jednoznaènì propracova-
nìj�í systém poskytování informací.

Problematické vymezení obchodního tajemství jako
dùvod pro odepøení informace

Vzhledem k nále�itostem obchodního tajemství obsa�e-
ných v ust. § 17 obchodního zákoníku témìø není mo�né po-
soudit, které údaje mohou být poskytnuty a které musí být ze
zmínìného dùvodu odepøeny (§ 8, odst. 1, písm. D) zákona
è. 123/1998 Sb.). V praxi to pøiná�í prùtahy pøi vyøizování
�ádostí, které vzniknou pøi korespondenci správního orgánu
se subjekty, jich� se po�adované údaje týkají.
Po�adování subjektivních názorù v rámci zákonù o in-
formacích

Nìkteøí �adatelé se obracejí na pracovníky správního
orgánu se �ádostí o poskytnutí subjektivních stanovisek
a názorù. Ani jeden ze zákonù o informacích v�ak tuto
eventualitu neøe�í, a tak jsou èasto tyto informace odepøe-
ny jako nezpracované.
Zneu�ívání informaèní povinnosti správních orgánù
k ryze soukromým úèelùm

Velké mno�ství �adatelù si zjednodu�uje své povinnos-
ti tím, �e �ádají správní orgán, aby de facto udìlal práci za
nì. Jedná se hlavnì o zji��ování údajù, které budou pou�i-
ty v diplomové nebo rigorózní práci nebo v komerèní pra-
xi. Toto zøejmì není v rozporu se zákonem, ale vzhledem
k poètu a rozsahu tìchto �ádostí to zpùsobuje znaèné zatí-
�ení nìkterých správních orgánù.

Pohled z okresní praxe
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Jako doprovodný program pøi Mezinárodním veletrhu
techniky pro tvorbu a ochranu �ivotního prostøedí EN-
VIBRNO 2000 probìhlo i FINÁLE VII. ROÈNÍKU
CELOSTÁTNÍ SOUTÌ�E DIPLOMOVÝCH PRACÍ Z
OBLASTI TVORBY A OCHRANY �IVOTNÍHO
PROSTØEDÍ. Poøadateli této soutì�e jsou Ekologická na-
dace ENVIOPTIMUM BRNO, Ministerstvo �ivotního
prostøedí a vedení Brnìnských veletrhù a výstav a. s.

Pro autora celkovì nejlep�í diplomové práce byla ur-
èena cena generálního øeditele BVV a. s, BRNO, pro au-
tora nejlep�í diplomové práce celkovì i v�ech tøí kategorií
byly ceny firmy FACTOR.E, s. r. o., Brno.

Hodnotitelská porota ve slo�ení Dr. Radslav KINSKÝ
(pøedseda poroty), Ing. Marta ÈERNÁ, CSc., prof. Ing.
Jan KUPEC, CSc., doc. Ing. Vladimír LAPÈÍK, CSc. , Dr.
Ing. Zdenìk POSPÍCHAL (øeditel soutì�e), doc. Ing.
Jaroslava MACHALÍKOVÁ, CSc., Ing. Rostislav
SLAVOTÍNEK a prof. Ing. Boøivoj GRODA po skonèení
veøejných obhajob finálových diplomových prací zhodno-

tila pøedvedené diplomové práce a výkony autorù a do-
spìla k tomuto výsledku:
� nejlep�í prací z celé soutì�e je diplomová práce Jiøího

NAIMANA z VUT Brno, který získává cenu generál-
ního øeditele Brnìnských veletrhù a výstav, a. s. Brno
a cenu firmy FACTOR.E, s. r. o.;

� nejlep�í prací z kategorie pøírodovìdní je diplomová
práce Petra VACÍKA z V�CHT Praha;

� nejlep�í prací z kategorie spoleèenskovìdní je diplo-
mová práce Michaely BALZAROVÉ z VUT Brno;

� nejlep�í prací z kategorie technických vìd je diplomo-
vá práce Petra KU�MY z Univerzity Pardubice.

� Porota se rozhodla udìlit CENU POROTY a cenu fir-
my FACTOR.E, s. r. o. Brno Jiøímu MÜLLEROVI
z VUT FT Zlín.

Soutì� studentù

Diplomy a ceny pøedával v pavilónu A brnìnského výsta-
vi�tì námìstek ministra �ivotního prostøedí Lubomír
Petru�ela a Zdenìk Pospíchal.
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Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

§ 1 - Úèel zákona
Zákon upravuje podmínky práva svobodného pøístupu
k informacím a stanoví základní podmínky, za nich� jsou
informace poskytovány.

§ 2 - Povinnost poskytovat informace
(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona

povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich
pùsobnosti, jsou státní orgány a orgány územní samo-
správy.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zá-
kon svìøil rozhodování o právech, právem chránìných
zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnic-
kých osob v oblasti veøejné správy, a to pouze v rozsa-
hu této jejich rozhodovací èinnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na postup pøi poskytování infor-
mací povinnými subjekty, který je upraven zvlá�tními
pøedpisy.

§ 3 - Základní pojmy
(1) �adatelem pro úèel tohoto zákona je ka�dá fyzická

i právnická osoba, která �ádá o informaci.
(2) Mo�ností dálkového pøístupu pro úèel tohoto zákona je

pøístup k informaci neomezeného okruhu �adatelù po-
mocí telekomunikaèního zaøízení (napøíklad prostøed-
nictvím sítì Internet).

(3) Zveøejnìnou informací pro úèel tohoto zákona je tako-
vá informace, která mù�e být v�dy znovu vyhledána
a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosi-
èi dat umo�òujícím zápis a uchování informace, vysta-
vená na úøední desce, s mo�ností dálkového pøístupu
nebo umístìná ve veøejné knihovnì.

(4) Doprovodnou informací pro úèel tohoto zákona je ta-
ková informace, která úzce souvisí s po�adovanou in-
formací (napøíklad údaj o její existenci, pùvodu, po-
ètu, dùvodu odepøení, dobì, po kterou dùvod odepøe-
ní trvá a kdy bude znovu pøezkoumán, a dal�ích dùle-
�itých rysech).

§ 4 - Poskytování informací
Povinné subjekty poskytují informace �adateli na základì
�ádosti nebo zveøejnìním.

§ 5 - Zveøejòování informací
(1) Ka�dý povinný subjekt musí pro informování veøej-

nosti ve svém sídle a svých úøadovnách zveøejnit na
místì, které je v�eobecnì pøístupné, jako� i umo�nit
poøízení jejich kopie, tyto informace:

a) dùvod a zpùsob zalo�ení povinného subjektu, vèet-
nì podmínek a principù, za kterých provozuje svoji
èinnost,

b) popis své organizaèní struktury, místo a zpùsob, jak
získat pøíslu�né informace, kde lze podat �ádost èi
stí�nost, pøedlo�it návrh, podnìt èi jiné do�ádání
anebo obdr�et rozhodnutí,

c) místo, lhùtu a zpùsob, kde lze podat opravný pro-
støedek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to
vèetnì výslovného uvedení po�adavkù, které jsou
v této souvislosti kladeny na �adatele, jako� i popis
postupù a pravidel, která je tøeba dodr�ovat pøi tìch-
to èinnostech, a název pøíslu�ného formuláøe a zpù-
sob a místo, kde lze takový formuláø získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodr�ovat pøi
vyøizování v�ech �ádostí, návrhù i jiných do�ádání
obèanù, a to vèetnì pøíslu�ných lhùt, které je tøeba
dodr�ovat,

e) pøehled nejdùle�itìj�ích pøedpisù, podle nich� po-
vinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které sta-
novují právo �ádat informace a povinnost poskyto-
vat informace, a které upravují dal�í práva obèanù
ve vztahu k povinnému subjektu, a to vèetnì infor-
mace, kde a kdy jsou tyto pøedpisy poskytnuty k na-
hlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroèní zprávu za pøedcházející kalendáøní rok o své

èinnosti v oblasti poskytování informací (§ 18).
(2) Povinné subjekty jsou povinny zveøejòovat informace

uvedené v odstavci 1 té� zpùsobem umo�òujícím dál-
kový pøístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné
subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

(3) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry obsa-
hující informace, které jsou na základì zvlá�tního zá-
kona ka�dému pøístupné, jsou tyto údaje povinny zve-
øejòovat v pøehledné formì zpùsobem umo�òujícím
i dálkový pøístup. Na tyto subjekty se pro tento úèel
nevztahuje povinnost zamezit sdru�ování informací
podle paragrafu 17 písm.f) zákona è.256/1992 Sb.,
o ochranì osobních údajù v informaèních systémech.

(4) Povinný subjekt mù�e informace podle odstavce 1
zveøejnit i dal�ími zpùsoby a s výjimkami uvedenými
v tomto zákonì mù�e zveøejnit i dal�í informace.

§ 6 - Povinnost odkázat na zveøejnìnou informaci
(1) Pokud �ádost smìøuje k poskytnutí zveøejnìné infor-

mace, mù�e povinný subjekt co nejdøíve, nejpozdìji
v�ak do sedmi dnù, místo poskytnutí informace sdìlit
�adateli údaje, umo�òující vyhledání a získání zveøej-
nìné informace.

Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném
pøístupu k informacím
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(2) Pokud �adatel trvá na pøímém poskytnutí zveøejnìné
informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

§ 7 - Ochrana utajovaných skuteèností
Je-li po�adovaná informace v souladu s právními pøedpisy
oznaèena za utajovanou skuteènost, k ní� �adatel nemá
oprávnìný pøístup, povinný subjekt ji neposkytne.

§ 8 - Ochrana osobnosti a soukromí
(1) Informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí

fyzické osoby, zejména o jejím rasovém pùvodu, ná-
rodnosti, politických postojích a èlenství v politic-
kých stranách a hnutích, vztahu k nábo�enství, o její
trestné èinnosti, zdraví, sexuálním �ivotì a majetko-
vých pomìrech, povinný subjekt poskytne pouze teh-
dy, stanoví-li tak zvlá�tní zákon, nebo s pøedchozím
písemným souhlasem �ijící dotèené osoby. Jestli�e
dotèená osoba ne�ije, lze informaci o ní poskytnout
jen za pøedpokladu, �e bude zachována její lidská
dùstojnost, osobní èest, dobrá povìst a chránìno její
dobré jméno.

(2) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové sním-
ky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické
osoby nebo jejích projevù osobní povahy povinný sub-
jekt poskytne jen za podmínek stanovených zvlá�tním
zákonem.

§ 9 - Ochrana obchodního tajemství
(1) Pokud je po�adovaná informace oznaèena za obchodní

tajemství, povinný subjekt ji neposkytne.
(2) Pøi poskytování informace, která se týká pou�ívání

prostøedkù státního rozpoètu, rozpoètu územního celku
nebo fondu zøízeného zákonem, anebo nakládání s ma-
jetkem tìchto subjektù se nepova�uje poskytnutí infor-
mace o rozsahu a pøíjemci tìchto prostøedkù za poru-
�ení obchodního tajemství.

§ 10 - Ochrana dùvìrnosti majetkových pomìrù
Informace o majetkových pomìrech osoby, která není po-
vinným subjektem, získané na základì zákonù o daních,
poplatcích, penzijním nebo zdravotním poji�tìní anebo so-
ciálním zabezpeèení, povinný subjekt podle tohoto zákona
neposkytne.

§ 11 - Dal�í omezení práva na informace
(1) Povinný subjekt mù�e omezit poskytnutí informace,

pokud:
a) se vztahuje výluènì k vnitøním pokynùm a perso-

nálním pøedpisùm povinného subjektu,
b) jde o novou informaci, která vznikla pøi pøípravì

rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nesta-
noví jinak; to platí jen do doby, kdy se pøíprava
ukonèí rozhodnutím.

(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
a) byla pøedána osobou, jí� takovouto povinnost zákon

neukládá, pokud nesdìlila, �e s poskytnutím infor-
mace souhlasí,

b) ji zveøejòuje na základì zvlá�tního zákona a v pøe-
dem stanovených pravidelných obdobích, a� do nej-
bli��ího následujícího období,

c) by tím byla poru�ena ochrana du�evního vlastnictví,
stanovená zvlá�tním pøedpisem.

(3) Pøi poskytování informací, které získal povinný subjekt
od tøetí osoby k plnìní úkolu na základì zvlá�tního zá-
kona, podle kterého by se na nì vztahovala povinnost
mlèenlivosti anebo jiný postup, chránící je pøed zveøej-
nìním nebo zneu�itím, av�ak které lze poskytnout pod-
le tohoto zákona, poskytne povinný subjekt jen ty infor-
mace, které pøímo souvisejí s plnìním jeho úkolu.

(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
a) probíhajícím trestním øízení,
b) rozhodovací èinnosti soudù,
c) plnìní úkolù zpravodajských slu�eb,
d) pøípravì, prùbìhu a projednávání výsledku kontrol

v orgánech Nejvy��ího kontrolního úøadu.
Ustanovení zvlá�tních zákonù o poskytování informací
v uvedených oblastech tím nejsou dotèena.

§ 12 - Podmínky omezení
V�echna omezení práva na informace provede povinný

subjekt tak, �e poskytne po�adované informace vèetnì do-
provodných informací po vylouèení tìch informací, u ni-
ch� to stanoví zákon. Právo odepøít informaci trvá pouze
po dobu, po kterou trvá dùvod odepøení. V odùvodnìných
pøípadech povinný subjekt ovìøí, zda dùvod odepøení trvá.

§ 13 - �ádost o poskytnutí informace
(1) �ádost o poskytnutí informace se podává ústnì nebo

písemnì, a to i prostøednictvím telekomunikaèního za-
øízení.

(2) Není-li �adateli na ústnì podanou �ádost informace po-
skytnuta anebo nepova�uje-li �adatel informaci po-
skytnutou na ústnì podanou �ádost za dostaèující, je
tøeba podat �ádost písemnì.

(3) Ustanovení § 14, § 15 a § 16 a § 18 platí pouze pro �á-
dosti podané písemnì.

§ 14 - Postup pøi podávání a vyøizování písemných 
�ádostí o poskytnutí informace 
(1) �ádost je podána dnem, kdy ji obdr�el povinný sub-

jekt. Sdìlení �adatele, �e trvá na poskytnutí informace
podle paragrafu 6 odst. 2, se pova�uje za nové podání
�ádosti.

(2) Z podání musí být zøejmé, kterému povinnému sub-
jektu je urèeno a kdo jej èiní. U podání prostøednic-
tvím telekomunikaèního zaøízení musí být uvedena
rovnì� pøíslu�ná identifikace �adatele (napøíklad
elektronická adresa). Neobsahuje-li �ádost tyto údaje,
není �ádost podáním ve smyslu tohoto zákona a �á-
dost se odlo�í.

(3) Povinný subjekt posoudí obsah �ádosti a:
a) v pøípadì, �e je �ádost nesrozumitelná, není zøej-

mé, jaká informace je po�adována, nebo je formu-
lována pøíli� obecnì, vyzve �adatele ve lhùtì do
sedmi dnù od podání �ádosti, aby �ádost upøesnil,
neupøesní-li �adatel �ádost do 30 dnù, rozhodne
o odmítnutí �ádosti,

b) v pøípadì, �e po�adované informace se nevztahují
k jeho pùsobnosti, �ádost odlo�í a tuto odùvodnì-
nou skuteènost sdìlí do tøí dnù �adateli,
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c) poskytne po�adovanou informaci ve lhùtì nejpo-
zdìji do 15 dnù od pøijetí podání, nebo od upøesnì-
ní �ádosti podle písmena a), a to písemnì, nahléd-
nutím do spisu vèetnì mo�nosti poøídit kopii nebo
na pamì�ových médiích.

(4) O postupu pøi poskytování informace se poøídí záznam.
(5) Lhùtu pro poskytnutí informace je mo�no prodlou�it

ze záva�ných dùvodù, nejvý�e v�ak o deset dní.
Záva�nými dùvody jsou:
a) vyhledání a sbìr po�adovaných informací v jiných

úøadovnách, které jsou oddìlené od úøadovny vyøi-
zující �ádost,

b) vyhledání a sbìr objemného mno�ství oddìlených
a odli�ných informací po�adovaných v jedné �ádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má
záva�ný zájem na rozhodnutí o �ádosti, nebo mezi
dvìma nebo více slo�kami povinného subjektu, kte-
ré mají záva�ný zájem na pøedmìtu �ádosti.

�adatel musí být o prodlou�ení lhùty i o jeho dùvodech
v�dy prokazatelnì informován, a to vèas pøed uplynutím
lhùty pro poskytnutí informace.

§ 15 - Rozhodnutí
(1) Pokud povinný subjekt �ádosti, by� i jen z èásti, nevy-

hoví, vydá o tom ve lhùtì pro vyøízení �ádosti rozhod-
nutí, s výjimkou pøípadù, kdy se �ádost odlo�í podle
paragrafu 14 odst. 2 nebo podle paragrafu 14, odst. 3,
písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává roz-
hodnutí obecní úøad.

(2) Rozhodnutí musí obsahovat oznaèení povinného
subjektu, èíslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
oznaèení pøíjemce rozhodnutí, výrok s uvedením
právních pøedpisù, podle nich� bylo rozhodováno,
odùvodnìní ka�dého omezení práva na informace,
pouèení o místu, dobì a formì podání opravného
prostøedku, vlastnoruèní podpis povìøeného pracov-
níka povinného subjektu s uvedením jména, pøíjme-
ní a funkce.

(3) Rozhodnutí se doruèuje do vlastních rukou �adatele.
(4) Jestli�e orgán ve lhùtì pro vyøízení �ádosti neposky-

tl informace èi nevydal rozhodnutí podle § 15 odst.
1, má se za to, �e vydal rozhodnutí, kterým informa-
ce odepøel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvo-
lání do 15 dnù ode dne, kdy uplynula lhùta pro vyøí-
zení �ádosti.

§ 16 - Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí �á-

dosti lze podat odvolání ve lhùtì do 15 dnù od doruèe-
ní rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhùty pro vy-
øízení �ádosti v pøípadì uvedeném v § 15 odst. 4.
Odvolání se podává u povinného subjektu, který roz-
hodnutí vydal nebo mìl vydat.

(2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu roz-
hoduje povinný subjekt nejblí�e vy��ího stupnì nad-
øízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal
nebo mìl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úøadu,
které se týká informací ve vìcech samostatné pùsob-
nosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud

obecní zastupitelstvo nestanoví, �e rozhoduje jiný
orgán obce. V ostatních pøípadech rozhoduje o odvo-
lání ten, kdo stojí v èele povinného subjektu, který
rozhodnutí vydal nebo mìl vydat, a je oprávnìn za
nìj jednat.

(3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnù od
pøedlo�ení odvolání povinným subjektem. Jestli�e
v uvedené lhùtì o odvolání nerozhodl, má se za to, �e
vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené
rozhodnutí potvrdil; za den doruèení tohoto rozhodnu-
tí se pova�uje den následující po uplynutí lhùty pro vy-
øízení odvolání.

(4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
(5) Proti rozhodnutí ústøedního orgánu státní správy o od-

mítnutí �ádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje
vedoucí ústøedního orgánu státní správy. Ustanovení
odstavcù 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobnì.

(6) Rozhodnutí o odmítnutí �ádosti je pøezkoumatelné
soudem podle zvlá�tního zákona. (§ 247 a násl. záko-
na è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øad, ve znìní po-
zdìj�ích pøedpisù.)

§ 17 - Hrazení nákladù
(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním in-

formací oprávnìny �ádat úhradu ve vý�i, která nesmí
pøesáhnout náklady spojené s vyhledáním informací,
poøízením kopií, opatøením technických nosièù dat
a s odesláním informací �adateli.

(2) �adateli musí být na jeho �ádost potvrzena pøedpoklá-
daná vý�e úhrady nákladù.

(3) Povinný subjekt mù�e podmínit vydání informací za-
placením úhrady nebo zálohy.

(4) Úhrada je pøíjmem povinného subjektu.

§ 18 - Výroèní zpráva
(1) Ka�dý povinný subjekt musí v�dy do 1. bøezna zveøej-

nit výroèní zprávu za pøedcházející kalendáøní rok
o své èinnosti v oblasti poskytování informací podle
tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) poèet podaných �ádostí o informace,
b) poèet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných èástí ka�dého rozsudku soudu,
d) výsledky øízení o sankcích za nedodr�ování tohoto

zákona bez uvádìní osobních údajù,
e) dal�í informace vztahující se k uplatòování tohoto

zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvlá�tním zákonem ulo�e-

nou povinnost pøedkládat veøejnou výroèní zprávu,
údaje podle odstavce 1 písm. a) a� e) zaèleòuje do této
výroèní zprávy jako její samostatnou èást s názvem
�Poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb.,
o svobodném pøístupu k informacím a o zmìnì dal�ích
zákonù (zákon o svobodì informací)�.

§ 19
Umo�nìní pøístupu k informacím nebo poskytnutí in-

formací za podmínek a zpùsobem stanoveným tímto záko-
nem není poru�ení povinnosti zachovávat mlèenlivost ulo-
�ené zvlá�tními zákony.
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§ 20 - Pøechodná a závìreèná ustanovení
(1) Povinnost uvedená v § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna

2001. Pro obce, které nejsou mìsty, povinnost podle §
5 odst. 2 nastává 1. lednem roku 2002.

(2) Povinnost uvedená v § 5 odst. 3 nastává dnem 1. ledna
2002.

(3) Lhùta pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 3 písm. c ) -
a prodlou�ení této lhùty (§ 14 odst. 5) se v prvních dva-
nácti mìsících od úèinnosti zákona prodlu�ují na dvojná-
sobek, a dal�ích dvanáct mìsícù se prodlu�ují o polovinu.

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na po-
èítání lhùt na øízení podle § 15 a § 16 správní øád
(Zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení: správní
øád.), s výjimkou ustanovení o obnovì øízení a o pøe-
zkoumávání rozhodnutí mimo odvolací øízení.

§ 21
Vláda vydá naøízení, kterým upraví souèinnost orgánù

státní správy s obcemi pøi zaji��ování povinností obcí pod-
le § 5 tohoto zákona.

§ 22 - Úèinnost
Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Plánek Pavilonu A.

Panelová diskuse k naplòování zákonù � (zleva) M. Èerná, L. Petru�ela, pøekladatel, R. Cibrián, V. Vávra, P. Horáèek
a O. Velek.
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Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

§ 1 - Úèel zákona
(1) Zákon upravuje

a) podmínky výkonu práva na vèasné a úplné informa-
ce o stavu �ivotního prostøedí a pøírodních zdrojù,1)
jimi� disponují orgány státní správy, orgány územní
samosprávy a jimi zøízené, øízené nebo povìøené
právnické osoby,

b) pøístup veøejnosti k informacím o stavu �ivotního
prostøedí a pøírodních zdrojù, je� mají tyto orgány
k dispozici, a stanoví základní podmínky, za nich�
jsou takové informace zpøístupòovány.

(2) Zpøístupòování údajù získaných pro statistické úèely
a zpøístupòování statistických informací se øídí zvlá�t-
ním zákonem.2)

1) Èl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, publi-
kované usnesením Pøedsednictva ÈNR pod è. 2/1993
Sb.

2) Zákon è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

§ 2 - Vymezení pojmù
Pro úèely tohoto zákona se rozumí
a) informacemi o stavu �ivotního prostøedí a pøírodních

zdrojù (dále jen �informace�) informace v písemné,
obrazové nebo zvukové formì, na nosièích výpoèetní
techniky nebo v jiné technicky proveditelné formì, je�
vypovídají zejména o
1. stavu a vývoji �ivotního prostøedí, o pøíèinách a dù-

sledcích tohoto stavu,
2. pøipravovaných èinnostech, které by mohly vést ke

zmìnì stavu �ivotního prostøedí, a informace
o opatøeních, je� podnikají úøady odpovìdné za
ochranu �ivotního prostøedí nebo jiné osoby pøi
pøedcházení nebo nápravì po�kození �ivotního
prostøedí,

3. stavu vody, ovzdu�í, pùdy, �ivých organismù
a ekosystémù, dále informace o vlivech èinností na
�ivotní prostøedí, o látkách, hluku a záøení do �i-
votního prostøedí emitovaných a o dùsledcích tìch-
to emisí,

4. vyu�ívání pøírodních zdrojù a jeho dùsledcích na
�ivotní prostøedí a rovnì� údaje nezbytné pro vy-
hodnocování pøíèin a dùsledkù tohoto vyu�ívání
a jeho vlivù na �ivé organismy a spoleènost,

5. vlivech staveb, èinností, technologií a výrobkù na
�ivotní prostøedí,

6. správních øízeních ve vìcech �ivotního prostøedí,
posuzování vlivù na �ivotní prostøedí, peticích
a stí�nostech v tìchto vìcech a jejich vyøízení
a rovnì� informace obsa�ené v písemnostech týka-

jících se zvlá�tì chránìných souèástí pøírody a dal-
�ích souèástí �ivotního prostøedí chránìných podle
zvlá�tních pøedpisù,

7. ekonomických a finanèních analýzách pou�itých
v rozhodování ve vìcech �ivotního prostøedí, po-
kud byly poøízeny z veøejných prostøedkù,

8. mezinárodních, státních, regionálních a místních
strategiích a programech, akèních plánech apod.,
jich� se Èeská republika úèastní, a zprávách o je-
jich plnìní,

9. mezinárodních závazcích týkajících se �ivotního
prostøedí a o plnìní závazkù vyplývajících z mezi-
národních smluv, jimi� je Èeská republika vázána,

10. zdrojích informací o stavu �ivotního prostøedí
a pøírodních zdrojù;

b) orgány státní správy a orgány územní samosprávy a ji-
mi zøízené, øízené nebo povìøené právnické osoby (dá-
le jen �orgán�)
1. orgány státní správy a orgány územní samosprávy,

je� plní úkoly v ochranì �ivotního prostøedí, zejmé-
na orgány státní správy ochrany ovzdu�í, vodohos-
podáøské orgány, orgány ochrany pøírody, orgány
státní správy v odpadovém hospodáøství, orgány
státní správy lesù a orgány ochrany zemìdìlského
pùdního fondu,3)

2. rozpoètové a pøíspìvkové organizace, vùèi nim� pl-
ní funkci zøizovatele orgány uvedené v bodu 1,4)
a jiné právnické osoby, které jsou zøízené, øízené ne-
bo povìøené tìmito orgány a které shroma�ïují,
zpracovávají nebo uchovávají informace o �ivotním
prostøedí,

3. Ministerstvo �ivotního prostøedí, správy chránìných
krajinných oblastí a národních parkù, Èeská inspekce
�ivotního prostøedí, okresní úøady, obce.

4. Napø. Výzkumný ústav vodohospodáøský TGM, Èeský
geologický ústav, Èeský ekologický ústav, Agentura
ochrany pøírody.
3. jiné orgány státní správy a orgány územní samos-

právy, pøípadnì rozpoètové a pøíspìvkové organi-
zace, vùèi nim� plní funkci zøizovatele tyto orgá-
ny, a tìmito orgány zøízené, øízené nebo povìøené
právnické osoby, a to za pøedpokladu, �e plní úko-
ly na úseku ochrany �ivotního prostøedí, nebo po-
kud v rámci své èinnosti shroma�ïují, zpracová-
vají nebo uchovávají informace o �ivotním pro-
støedí;

c) zpøístupòováním informací jejich poskytování, tj. pøe-
dávání ústní, telefonickou, telegrafickou, písemnou ne-
bo jinou technicky proveditelnou formou, jednotlivým
právnickým nebo fyzickým osobám, je� o nì po�áda-
ly, (dále jen ��adatel�) a rovnì� vyhledávání informa-

Zákon è. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o �ivotním prostøedí
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cí tìmito osobami nahlí�ením do písemností nebo ji-
ných souborù informací, poøizováním výpisù, opisù,
pøípadnì kopií na místì, tj. zpravidla v sídle nebo v ji-
ných prostorách orgánù. Informace o �ivotním prostøe-
dí jsou zpøístupòovány rovnì� prostøednictvím vlastní
edièní a publikaèní èinnosti orgánù.

§ 3 - �ádost o poskytnutí informace
(1) �adatel mù�e za úèelem získání informace o �ivotním

prostøedí po�ádat orgán o zpøístupnìní informace o �i-
votním prostøedí. Svou �ádost nemusí odùvodòovat.
�ádost lze uèinit ústnì, písemnì, telefonicky, telegra-
ficky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou for-
mou. V pøípadech ústních, telegrafických, telefonic-
kých nebo faxovaných �ádostí nebo �ádostí zaslaných
jinou elektronickou formou si orgán vy�ádá jejich pí-
semné nebo ústní doplnìní do protokolu. Pro doplnìní
�ádosti mù�e orgán stanovit pøimìøenou lhùtu a pøeru-
�it øízení. Ze �ádosti musí být zøejmé, èeho se má týkat
informace, je� má být poskytnuta. Ze �ádosti musí být
patrno, kdo ji podal.

(2) V pøípadì nesrozumitelné nebo pøíli� obecnì formulo-
vané �ádosti je �adateli do 15 dnù od obdr�ení �ádosti
zaslána výzva k jejímu upøesnìní. Ve výzvì musí být
urèeno, v jakém smìru je tøeba �ádost upøesnit. �ada-
tel je povinen tuto �ádost bez zbyteèného odkladu, nej-
pozdìji do 15 dnù, v po�adovaném rozsahu upøesnit.
Pokud �adatel do 15 dnù od doruèení výzvy �ádost
v po�adovaném smìru neupøesní, má se za to, �e od
své �ádosti upustil.

(3) V pøípadì �ádosti podané telefonicky, pokud ji nelze
neprodlenì vyøídit, je orgán oprávnìn vy�ádat si její
zaslání v písemné formì. Pro tento pøípad platí ustano-
vení o upøesnìní �ádosti pøimìøenì.

§ 4 - �ádost podaná nepøíslu�nému orgánu
V pøípadì, �e je �ádost podána u orgánu, jen� nemá do-
tyènou informaci k dispozici, je jeho povinností sdìlit
�adateli bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do 15 dnù
od obdr�ení �ádosti, �e po�adovanou informaci nemù�e
z tohoto dùvodu poskytnout. Pokud je to mo�né, pouèí
zároveò �adatele o tom, kde je tøeba �ádost správnì po-
dat.
§ 5 - Zveøejnìná informace
(1) Pokud �ádost smìøuje k poskytnutí zveøejnìné infor-

mace, mù�e orgán nejdøíve, nejpozdìji v�ak do 15 dnù,
místo poskytnutí informace sdìlit �adateli údaje umo�-
òující vyhledání a získání zveøejnìné informace. To
neplatí, pokud �adatel uvedl, �e nemá mo�nost získat
zveøejnìnou informaci jiným zpùsobem.

(2) Pokud �adatel trvá na pøímém poskytnutí zveøejnìné
informace, orgán mu ji poskytne.

§ 6 - Zpùsob a forma zpøístupnìní informace
(1) �adatel mù�e v �ádosti navrhnout formu, pøípadnì

zpùsob, jich� má být pou�ito pøi zpøístupnìní informa-
ce. Pokud �ádá o zpøístupnìní informace na technic-
kém nosièi dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo pøi-
lo�it k �ádosti technicky pou�itelný nosiè dat.

(2) Pokud �adatel formu nebo zpùsob podle odstavce 1 ne-
urèí, pøípadnì pokud takové formy nebo zpùsobu nel-
ze ze záva�ných dùvodù vyu�ít, zvolí se zpùsob a for-
ma zpøístupnìní informace s ohledem na splnìní úèelu
�ádosti o zpøístupnìní informace a její optimální vyu-
�ití �adatelem. V pochybnostech se vyu�ije pøedev�ím
formy a zpùsobu, je� byly �adatelem vyu�ity k podání
�ádosti.

§ 7 - Lhùta pro zpøístupnìní informace
(1) Informaci je tøeba zpøístupnit bez zbyteèného odkladu,

nejpozdìji do 30 dnù od obdr�ení �ádosti, leda�e by si
zvlá�tní okolnosti výjimeènì vynucovaly prodlou�ení
této lhùty, nejvý�e v�ak do 60 dnù. O takových okol-
nostech a o prodlou�ení lhùty musí být �adatel pøed
uplynutím 30denní lhùty vyrozumìn.

(2) V pøípadì uvedeném v § 3 odst. 2 tohoto zákona poèí-
ná lhùta pro zpøístupnìní informace bì�et dnem doru-
èení upøesnìné �ádosti.

§ 8 - Omezení pøístupu k informacím
(1) Odepøeno bude zpøístupnìní informace, pokud je vylu-

èují pøedpisy
a) o skuteènostech utajovaných ve státním zájmu,5)
b) o ochranì osobních 6) nebo individuálních údajù 2)

a o ochranì osobnosti,7)
c) o ochranì du�evního vlastnictví,8)
d) o ochranì obchodního tajemství.9)

5) Zákon è. 102/1971 Sb., o ochranì státního tajemství,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

6) Zákon è. 256/1992 Sb., o ochranì osobních údajù v in-
formaèních systémech.

7) Zákon è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní po-
zdìj�ích pøedpisù.

8) Zákon è. 527/1990 Sb., o vynálezech, prùmyslových
vzorech a zlep�ovacích návrzích, ve znìní zákona
è. 519/1991 Sb.

9) § 7 a násl. zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

(2) Informace nebude rovnì� zpøístupnìna, pokud
a) byla orgánu pøedána osobou, která k tomu nebyla

podle zákona povinna a nedala pøedchozí písemný
souhlas k zpøístupnìní této informace,

b) by zpøístupnìním této informace o místì výskytu
zvlá�tì chránìných druhù rostlin, �ivoèichù nebo
nerostù hrozilo jejich nepøípustné ohro�ení, po�ko-
zení nebo ru�ení,

c) �adatel se domáhá informací opatøovaných v rámci
pøípravného øízení (vy�etøování) v trestních vì-
cech,10) nebo se informace týká neukonèených øí-
zení a nepravomocných rozhodnutí o pøestupcích
a jiných správních deliktech,

10)§ 60 a� 178 zákona è. 141/1961 Sb., o trestním øízení
soudním (trestní øád), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
d) �ádost byla formulována nesrozumitelnì nebo pøíli�

obecnì a �adatel, aè byl k tomu vyzván, ji podle § 3
odst. 2 tohoto zákona nedoplnil, nebo jde o ano-
nymní �ádost.



(3) Dále je mo�no odepøít zpøístupnìní informace, pokud
a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnoce-

ných údajù,
b) �ádost je formulována zjevnì provokativnì nebo

obstrukènì,
c) �adatel ji� má po�adovanou informaci prokazatelnì

k dispozici.
(4) Poru�ením obchodního tajemství není zpøístupnìní

informace oznaèené za obchodní tajemství, pokud
a) se po�adovaná informace týká pùsobení provozní

èinnosti podnikatele na �ivotní prostøedí,
b) hrozí bezprostøední ohro�ení lidského zdraví a �i-

votního prostøedí,
c) po�adovaná informace byla získána z prostøedkù

z veøejných rozpoètù.
(5) Poru�ením práva na ochranu osobnosti není poskytnu-

tí informace o pùvodci èinnosti zneèi��ující nebo jinak
ohro�ující nebo po�kozující �ivotní prostøedí obsa�ené
v pravomocném rozhodnutí o pøestupku nebo trestném
èinu.

(6) Pokud je to mo�né, zpøístupní se po�adovaná informa-
ce po vylouèení utajovaných skuteèností. O takovém
zásahu a jeho dùvodu musí být �adatel v�dy pøi zpøí-
stupnìní informace uvìdomìn.

(7) Právo odepøít zpøístupnìní informace trvá pouze po
dobu, po kterou trvá dùvod odepøení.

§ 9 - Rozhodnutí o odepøení zpøístupnìní informace
(1) Pokud je zpøístupnìní informace odepøeno, vydá orgán

rozhodnutí o odepøení zpøístupnìní informace. Toto
rozhodnutí vydává orgán, který odepøel zpøístupnit in-
formaci, nebo orgán, který je nadøízen právnické oso-
bì, je� odepøela zpøístupnìní informace. Toto rozhod-
nutí musí být vydáno do 30 dnù od doruèení �ádosti.

(2) Rozhodnutí se nevydává v pøípadì anonymní �ádosti,
nebo pokud �adatel podle § 3 odst. 2 tohoto zákona ne-
doplnil svou �ádost, aè k tomu byl øádnì a vèas vyzván.

(3) Jestli�e orgán ve stanovené lhùtì neposkytl informace
èi nevydal rozhodnutí, má se za to, �e rozhodl infor-
mace odepøít.

(4) Obdobnì jako v odstavci 3 se postupuje v pøípadì, kdy
�adatel nesouhlasí s vylouèením utajovaných skuteè-
ností pøed zpøístupnìním informace. 

§ 10 - Bli��í podmínky zpøístupòování informací
(1) Informace se zpøístupòují v pracovní dobì pøíslu�-

ných orgánù, pøípadnì ve zvlá�� stanovených úøed-
ních hodinách.

(2) Ka�dý má právo nahlí�et do listin a poøizovat si z nich
výpisy nebo opisy. Ka�dý má rovnì� právo, je-li to
provoznì mo�né, na poøízení kopií listin.

(3) Informace se zpøístupòují zpravidla bezplatnì. Orgány
jsou v�ak oprávnìny �ádat úhradu ve vý�i, která nesmí
pøesáhnout náklady spojené s poøízením kopií, opatøe-
ním technických nosièù dat a s odesláním informací
�adateli. 

§ 11 - Povinnost jiných osob zpøístupòovat informace
Zvlá�tní zákon mù�e stanovit pøípady, kdy je jiná osoba
povinna zpøístupòovat informace.11) Zvlá�tní zákon mù�e

rovnì� urèit odchylné zpùsoby a podmínky zpøístupòová-
ní informací.12) Právo na informace o �ivotním prostøedí
podle tohoto zákona v�ak nelze omezit nebo vylouèit.
11) Napø. § 7 odst. 1 písm. h) a k) zákona è. 309/1991 Sb.,

o ochranì ovzdu�í pøed zneèi��ujícími látkami (zákon
o ovzdu�í), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

12)Napø. zákon ÈNR è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù
na �ivotní prostøedí. 

§ 12 - Zpráva o stavu �ivotního prostøedí
(1) Vláda Èeské republiky projednává a schvaluje zprávu

o stavu �ivotního prostøedí Èeské republiky jedenkrát
za rok.

(2) Po projednání a schválení pøedlo�í vláda Èeské repub-
liky zprávu o stavu �ivotního prostøedí k projednání
Parlamentu.

(3) Nejpozdìji do tøí mìsícù od svého schválení musí být
tato zpráva zveøejnìna. 

§ 13 � Osvìta, vzdìlávání a výchova veøejnosti v oblas-
ti �ivotního prostøedí
(1) Ministerstvo �ivotního prostøedí ve spolupráci

s Ministerstvem �kolství, mláde�e a tìlovýchovy a dal-
�ími ústøedními orgány je povinno podporovat osvìtu,
výchovu a vzdìlávání �iroké veøejnosti v oblasti ochra-
ny �ivotního prostøedí se zvlá�tním zamìøením na vý-
chovu dìtí a mláde�e.

(2) Ministerstvo �ivotního prostøedí ve spolupráci
s Ministerstvem �kolství, mláde�e a tìlovýchovy vy-
tváøí zejména podmínky k tomu, aby
a) byl vytvoøen a vyu�íván systém osvojování základ-

ních poznatkù o �ivotním prostøedí a jeho ochranì
vycházející z principù udr�itelného rozvoje a z ak-
tivních forem výchovy, osvìty a získávání informa-
cí, zaji��ovaný prostøednictvím státních i nestátních
organizací,

b) orgány byly veøejnosti úèinnì nápomocny pøi zaji�-
�ování pøístupu k informacím o �ivotním prostøedí,

c) byly vytvoøeny podmínky pro rozvoj osvìty, výcho-
vy a vzdìlávání v oblasti �ivotního prostøedí v me-
zích pùsobnosti úøadù veøejné správy.

§ 14 � Pou�ití pøedpisù o správním øízení a soudní
ochrana
(1) Pøedpisy o správním øízení 13) se pou�ijí pøi øízení

podle § 9 odst. 1, 3 a 4 tohoto zákona a k poèítání lhùt.
(2) Rozhodnutí o odepøení poskytnutí informace nebo

o utajení její oddìlitelné èásti lze po vyèerpání øádných
opravných prostøedkù napadnout �alobou u soudu.14)

13)Zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád).
14)§ 247 a násl. zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní

øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

§ 15 - Vztah k jiným právním pøedpisùm
Pokud zvlá�tní právní pøedpisy 15) upravují té� poskytová-
ní informací, které jsou pøedmìtem úpravy tohoto zákona,
nelze rozsah informací stanovený tímto zákonem omezit.

15)Zejména zákon ÈNR è. 114/1992 Sb., o ochranì pøíro-
dy a krajiny, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zákon
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è. 309/1991 Sb., zákon ÈNR è. 389/1991 Sb., o státní
správì ochrany ovzdu�í a poplatcích za jeho zneèi��o-
vání, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zákon è. 138/1973
Sb., o vodách (vodní zákon) ve znìní pozdìj�ích pøed-
pisù, zákon ÈNR è. 130/1974 Sb., o státní správì ve
vodním hospodáøství, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zá-
kon è. 125/1997 Sb., o odpadech, zákon ÈNR
è. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Èeském ge-
ologickém úøadu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zákon
è. 44/1988 Sb., o ochranì a vyu�ití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zákon
ÈNR è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbu�ninách
a o státní báòské správì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
zákon è. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
ním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpi-
sù, zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a dopl-
nìní nìkterých zákonù (lesní zákon), zákon ÈNR
è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fon-
du, ve znìní zákona ÈNR è. 10/1993 Sb., zákon
è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìj�ích

pøedpisù, zákon è. 18/1997 Sb., o mírovém vyu�ívání
jaderné energie a ionizujícího záøení (atomový zákon)
a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, a pøedpisy vy-
dané k jejich provedení.

§ 16 - Zru�ovací ustanovení
Zru�ují se:
1. § 4 zákona è. 17/1992 Sb., o �ivotním prostøedí,
2. § 72 odst. 2 zákona Èeské národní rady è. 114/1992

Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù; zároveò se v dosavadním odstavci 1 zru�uje
èíslování odstavcù.

§ 17 - Úèinnost
Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.
To�ovský v. r.
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EnviBrno 2001
se koná ve dnech 
30.10 � 2.11. 2001


