Podrobná anotace kurzu
Aktuální otázky zákona o svobodném
přístupu k informacím – výklad zákona,
judikatura, novely
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor JUDr. Mgr. Pavla Ládová
Termín 1. prosince 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) nabyl účinnosti již před
20 lety, dne 1. ledna 2000, a je tedy logické, že během doby prošel zásadními změnami, ač optické
vzezření zákona samotného zůstalo prakticky stejné. Mohutně jej však rozvinula judikatura, která
bude podstatnou částí nabízeného semináře. Zákon byl také několikrát novelizován, naposledy
zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů, s účinností od 24.4.2019, některých změn pak od 1. ledna 2020
A další novely lze očekávat - V Úředním věstníku EU byla dne 26. 6. publikována nová směrnice
2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného
sektoru. Ruší dosud platnou směrnici 2003/98 a přináší upravená pravidla pro zpřístupňování
informací veřejnými subjekty a pro jejich další využití. Transpoziční lhůta je dvouletá, tzn. že
členské státy musí změny, které nová směrnice přináší, převést do národních právních řádů
nejpozději do 17. 7. 2021.
Dne 14.10.2019 pak vláda usnesením č. 727 schválila návrh novely informačního zákona a uložila
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu novely
informačního zákona a následně jej předložit Poslanecké sněmovně k projednání.
Vláda předložila sněmovně návrh zákona dne 29. 10. 2019 a je veden jako sněmovní tisk č. 633.

stav.
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Cíle kurzu
Novela si mimo jiné klade za cíl ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace
ze strany žadatelů.
Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz
především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail

Obsah kurzu
•

•

Informační zákon
o
Základní pojmy
o
Povinné subjekty
o
Poskytované informace
o
Způsoby poskytnutí informace
o
Zveřejňování informací
o
Odvolání a stížnost
Změny InfZ provedené zákonem 111/2019 Sb.
o
rozšíření výjimek z povinnosti poskytovat informace;
o
pravidla pro další využití open dat;
o
převzetí právního titulu pro zpřístupňování osobních údajů o veřejně činných
osobách;
o
zavedení informačního příkazu;
o
nové kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti práva na přístup
k informacím
o
Vládní návrh informačního zákona
o
Směrnice 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech a opakovaném
použití informací veřejného sektoru

Lektorka kurzu

JUDr. Mgr. Pavla Ládová
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva,
autorka řady odborných příspěvků a publikací
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