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K právu na získávání informací od správních úřadů


1.  Úvodem 

	Každý má právo i na základě zcela neformální žádosti, dostatečně konkrétně co do obsahu specifikované, a bez nutnosti uvádět účel nebo důvod - získat informaci, kterou má správní úřad k dispozici, leda by šlo o informaci utajovanou prokazatelně z nějakého v zákoně uvedeného důvodu. 
Toto právo zahrnuje i nárok na zhotovení a vydání kopií písemností proti úhradě. Výjimkou je pouze situace, kdy by jejich pořízení nebylo provozně možné.  Vždy je však třeba specifikovat, zda informaci požadujeme podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  nebo podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
	Praxe správních orgánů je v této oblasti  různá. Dokonce i v rámci jediné obce (Praha) nebo dokonce v rámci jediného úřadu (MHMP) lze vysledovat velmi odlišné a někdy i zcela protichůdné výklady a postupy.
	V zájmu sjednocení praxe úřadů na bázi dodržování zákonnosti, objektivity a vstřícnosti vůči žádostem veřejnosti o informace byl vytvořen tento materiál. Zakládá se na zkušenostech členů Ateliéru pro životní prostředí i dalších aktivistů občanských sdružení, kteří s nimi úzce spolupracují. Sděluje v úředních kruzích dosud víceméně neznámé názory a výklady správních soudů v případech zpřístupňování informací. 
	V následujícím textu jde pouze o vybrané aktuální problémy vytříděné ze široké sféry dané problematiky. Tento rámcový výklad bude průběžně doplňován podle potřeby a aktuálnosti  v následně vydaných textech (separátech). Vzhledem ke komplikovanosti výkladu a v zájmu přehlednosti je na závěr jednotlivých rozborů vždy stručné shrnutí.


2.  Obecně o tom, jak žádat o informace

	Podání žádosti oba zákony (zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí i obecný zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) upravují velmi liberálně: žádat o zpřístupnění informace je možno nejen písemným podáním doručeným úřadu, ale i ústně, telefonicky, telegraficky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou (zák. č. 123/1998 Sb.), ústně, písemně nebo i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (zák. č. 106/1999 Sb.). Problém může činit necitlivý zásah poslanců před schválením zákona č. 123/1998 Sb., kdy se do jeho § 3 odst. 1 dostal matoucí text naznačující, že jiné než písemné podání žádosti je nutno doplnit písemným podáním nebo ústním podáním diktovaným do protokolu. V praxi něco takového připadá v úvahu a je žádoucí tehdy, kdy nelze žádost neformálně podanou vyřídit neprodleně a je nutno formálně fixovat její obsah a při té příležitosti také jednoznačně určit, kdo ji podává. Toho se týká § 3 odst. 3 zmíněného zákona, kde je tento postup přímo uložen v případě telefonické žádosti, kterou nelze vyřídit neprodleně. Pak se po právu vyžaduje její zaslání v písemné formě.  Zákon č. 106/1999 Sb. předpokládá nutnost písemného podání vždy, když má být rozhodováno o odepření poskytnutí informace nebo pokud žadatel nepovažuje poskytnutou informaci za dostačující.
	Obecně lze doporučit písemné podání vždy, kdy není požadovaná informace poskytnuta bezprostředně, obratem a na místě. Lze doporučit hned na úřadě sednout a napsat třeba rukopisnou žádost, jejíž obsah bude reagovat na právě skončené jednání s úřadem, na výsledek prvého, neformálního pokusu informaci získat. Po sepsání žádosti je možno požadovat její okopírování a vyznačení jejího podání na kopii, kterou si žadatel odnese. Je to jediný doklad, kdy a co žadatel podal.
	Další podstatné doporučení: vždy je nutno v žádosti uvést, podle kterého z výše zmíněných zákonů se o informaci žádá. Pokud jde o zákon č. 106/1999 Sb., většina úřadů má své interní předpisy k jeho provádění, nutí žadatele vyplňovat vlastní sestavený formulář, postupuje podle stanoveného sazebníku. Rozhraničení aplikace tohoto zákona od poskytování environmentálních informací je provedeno v § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb. Je zde  široká definice informace o životním prostředí. Zde je toto důležité vymezení: 
Pro účely uvedeného zákona se rozumí informacemi o životním prostředí informace o

          ”1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích  tohoto stavu,
2. připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu  životního prostředí, a informace o opatřeních, jež podnikají úřady  odpovědné za ochranu životního prostředí nebo jiné osoby při  předcházení nebo nápravě poškození životního prostředí,
3. stavu vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů, dále  informace o vlivech činností na životní prostředí, o látkách, hluku  a záření do životního prostředí emitovaných a o důsledcích těchto  emisí,
4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní  prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků  tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,
5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní  prostředí,
6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování  vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech  a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících  se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního  prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,
7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování ve  věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny z veřejných prostředků,
8. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích  a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní,  a zprávách o jejich plnění,
9. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí  a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká  republika vázána,
10. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních  zdrojů”.

	Doporučujeme vždy dobře zvážit, zda požadovaná informace nespadá pod jeden nebo i několik bodů této obsáhlé definice. Pokud ano, je nutno použít zákona o právu na informace o životním prostředí. Takovou žádost je možno rovnou začít formulací – např.: ”Ve smyslu § 2 písm. a) bod 2 a 6 zákona č. 123/1998 Sb. žádám o zpřístupnění informace týkající se ………”.  V případě pochybností (žadatel neoznačil, podle kterého předpisu žádá), podle jakého zákona se žádá, by měl správní úřad sám zvážit podle charakteru požadované informace, o který zákon se vyřizování žádosti opře. 
	Pokud jde o lhůty k vyřízení žádosti, je nutno zdůraznit, že zák. č. 123/1998 Sb. určuje povinnost zpřístupnit informaci bez zbytečného odkladu a 30-ti denní lhůta je spíše lhůtou maximální. Může dojít k pokusům o její zneužití v rozporu se zákonem, občasné úřednické pokusy typu: ”podejte si žádost, do 30 dní vám odpovíme…”. Není ale pravdou, že úřad má na vyřízení žádosti vždy 30 dní. Informaci musí poskytnout bez zbytečného odkladu (§ 7 odst. 1), pokud je to možné, tak ihned. Pouze pokud jde o složitější vyhledání,  úřad je od žadatele vzdálen a jsou i další nutné důvody  pro delší vyřizování, je možno  využít stanovené lhůty, případně i jejího prodloužení na dvojnásobek.
	Složitější je to se lhůtami podle zákona č. 106/1999 Sb. Základní lhůtu 15 dní na poskytnutí nebo odepření informace je možno prodloužit v přesně vymezených případech (objemné množství oddělených a odlišných informací, jež je nutno vyhledat, vyhledání a sběr informací v jiných úřadovnách nebo konzultace s jiným povinným subjektem), ale nejvýše o 10 dní. 
	Proti odepření zpřístupnění informace je možno se odvolat. Tato možnost by měla být vždy uvedena v odůvodnění správního rozhodnutí o odepření informace. Problém je v případě, že je prvostupňový orgán nečinný, nezpřístupní informaci a ani nevydá rozhodnutí, nedělá nic. V takové situaci, pokud byla podána žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., pak musíme vycházet z toho, že pokud správní orgán zmeškal 30-ti denní lhůtu od obdržení žádosti, má se za to, že ji odepřel zpřístupnit. Pak je možno podat odvolání. Protože ten orgán nevydal rozhodnutí, ani nemohl poučit žadatele o možnosti podat odvolání a v jaké lhůtě tak má učinit. A tak se vzhledem k absenci poučení prodlužuje odvolací lhůty na 3 měsíce od marného uplynutí zmíněné lhůty. Obdobně se bude postupovat, pokud správní orgán některé požadované informace (část požadovaných informací) poskytl, jiné nikoli, ale nevydal rozhodnutí o (částečném) odepření a žadatel s tím nesouhlasí. 
	Jinak je tomu u obecného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zde nečinnost úřadu opět znamená, že se má za to, že zpřístupnění informací bylo odepřeno. Ale  je tu pouze 15-ti denní lhůta od přijetí žádosti úřadem. Jakmile tato poměrně krátká lhůta marně uplyne, má se zato, že zpřístupnění bylo odepřeno, ale odvolat se lze pouze v další, následně plynoucí 15-ti denní lhůtě. Pokud by ji žadatel zmeškal,  bylo by odvolání opožděné. V takovém případě bude pro žadatele účelné zopakovat žádost a pečlivě hlídat lhůty. 
	Vždy je nutno před podáním žádosti rozhodnout, zda budeme žádat informaci o životním prostředí nebo zda jde o obecnou informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V případě, že nelze informaci získat na místě a hned, lze doporučit písemnou formu. Je nutno dobře si pročíst ustanovení o lhůtách, jež jsou u obou informačních zákonů různé. Tyto lhůty musíme respektovat.


3.  Pořizování kopií z úředních spisů 

	Pokud se jedná o pořizování kopií z úředních dokladů, věc se rozpadá do několika  dílčích otázek.  Oba zákony na to pamatují:  zák. č. 123/1998 Sb. stanoví právo každého nahlížet a pořizovat si výpisy a opisy a je-li to provozně možné, pak i právo na zhotovení kopií listin (§ 10 odst. 2). Provozně možné je to vždy, když má dotyčný úřad provozuschopný kopírovací stroj. Zák. č. 106/1999 Sb. pak v § 14 odst. 3 písm. c) stanoví právo na zhotovení kopií. Obdobně stanoví i usnesení vlády ČR  ze dne 6.9. 2000 č. 875+2P (Metodický pokyn ke sjednocení aplikace zákona č. 106/1999 Sb.) ve svém čl. 11 odst. 1 písm. c) povinnost pořídit kopie v rámci nahlížení, ”bude-li si to žadatel přát”. 
Je ale nutno platit úhradu nákladů zhotovení kopií, pokud je požadována. Tato povinnost platí vždy. Problém je v tom, že úředníci někdy požadují správní poplatek za vydání kopie z úředních spisů. Podle sazebníku správních poplatků jde o 50,- Kč za stránku, pokud jde o (např. na psacím stroji zhotovený) opis a poplatek  15,- Kč za kopii zhotovenou na kopírovacím stroji.  Osvobození  od  tohoto poplatku stanoví vyhláška č. 81/1995 Sb.:  ”nadace a občanská sdružení založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek” jsou osvobozeny od těchto správních poplatků.  Je možno po nich požadovat pouze úhradu zhotovení kopií (cenu kopírování), nikoli správní poplatek.
	Časté jsou pokusy úředníků odepřít kopírování dokladů ze správních spisů z toho důvodu, že správní řád v § 23 dává možnost účastníkům řízení nahlížet do správních spisů a pořizovat si výpisy – a nic víc. Ostatním osobám může správní orgán nahlédnutí dovolit, ”pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku”. Někdy je zmiňován i § 133 stavebního zákona, který upravuje nahlížení do dokumentace uložené u stavebních  úřadů. Zde se vyžaduje ”prokázání odůvodněnosti požadavku”. Ti, kdo nahlížejí do dokumentace uložené (archivované) u stavebního úřadu si mohou činit opět pouze výpisy. 
	Dalším důvodem odpírání zhotovení kopií je často argument, že jde (zejména v případě dokumentací ke stavebnímu či územnímu řízení) o autorské dílo a není proto možno bez souhlasu autora z něj kopírovat.
	Další častým argumentem je odkaz na to, že v dokladech jsou osobní údaje a proto  nelze pořídit kopie. Případně se úřad odvolá na obchodní tajemství nebo na to, že řízení není ukončeno, a tak odmítne kopie pořídit.
	Dále rozebereme tyto nejčastější případy snah o omezení přístupu k informacím. 
	Pokud žádáme informace formou kopií z úředních spisů, může nám být účtován správní poplatek 15,- Kč za stránku. Žádá-li občanské sdružení, tento poplatek se neplatí. Platit náklady (cenu) kopírování je však nutno, pokud je její zaplacení požadováno.


4.  Informační zákony a jejich vztah ke  správnímu řádu 
     a stavebnímu zákonu 

Na českých úřadech lze konstatovat zjevnou a opakující se tendenci  učinit  správní řád, tuto obecnou, rámcovou, zjevně podpůrnou (subsidiární) procesní normu z roku 1967,  zvláštním zákonem ve vztahu k moderním předpisům o zpřístupňování informací z let 1998 a 1999 a dát tedy správnímu řádu přednost a překrýt moderní právní úpravu  zákonem, který byl schválen v době, kdy žádná dostupná kopírovací technika nebyla k dispozici (a kopírovalo se opravdovým ofotografováním na fotografický film nebo fotografické desky). Stavební zákon je z roku 1976, kdy situace nebyla ještě podstatně odlišná.
Vztah zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním  prostředí, ke správnímu řádu je určen naprosto jednoznačně jednak v § 2  písm. a) bod 6. (zákon se vztahuje výslovně na informace o správních  řízeních ve věcech životního prostředí) a v § 14 odst. 1 tohoto zákona  - správní řád se použije na řízení o žádosti v případech odepírání  informací, kdy se vydává správní rozhodnutí. Správní řád se použije i v  případě počítání lhůt. Jinak se tento starý zákon pro oblast zpřístupňování informací nepoužije. 
Nadto je zde § 11, který připouští odchylné způsoby  zpřístupňování informací podle jiných předpisů, ale pod podmínkou, že  "právo na informace podle tohoto zákona … nelze omezit nebo vyloučit".
To je vše. Ani tento zákon, ani správní řád nestanoví nic, co by  snad mohlo vést k výkladu, že správní řád je speciálním předpisem (a má při použití přednost)  a zákon o právu na informace o životním prostředí lze použít pouze  podpůrně (a v druhé řadě). Poměr obou předpisů je právně opačný.
A pokud jde o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ten upravuje naprosto jednoznačně vztah ke správnímu řádu  v § 20 odst. 4: pokud zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví jinak, použije se  správní řád na řízení o žádosti a na počítání lhůt, a to s výjimkou  použití mimořádných opravných prostředků, kde je použití správního řádu  výslovně vyloučeno. Jde o klasickou úpravu, kdy speciální předpis  stanoví, na které právní vztahy se použije podpůrně obecná  norma (správní řád). Takto je řešen vztah stavebního zákona a správního řádu, lesního  zákona a správního řádu a řady dalších zákonů ve vztahu ke správnímu řádu. Zatím nebyl zaznamenán pokus vyložit, že  správní řád je speciálním předpisem ve vztahu ke stavebnímu zákonu. 
Pokud se argumentuje tím, že nahlížení do správních spisů jako celku upravuje § 23 správního řádu, jde o pravdivé konstatování. Nicméně tato úprava se vztahuje na seznamování se spisem v rámci  správního procesu (vazba na § 3 odst. 2 a § 33 odst. 2 správního řádu). Seznamování s písemnostmi ze správního spisu na  základě žádosti o informace je zcela odlišnou konstrukcí,  nevyžadující nutně, že by se tak dělo v rámci nějakého správního řízení.  Jde o obecný přístup k informacím shromážděným v rukou úřadů. 
Navíc je možno konstatovat, že moderní zákony nepřímo novelizovaly § 23 správního řádu, když v souladu s rozvojem techniky vedle pořizování výpisů již uvádějí i zhotovování kopií. Obdobně i příslušné usnesení vlády již tuto formu zpřístupnění informací uvádí. Režim stanovený informačními zákony se užije bez ohledu na to, zda žádá účastník řízení nebo jiná osoba. Z hlediska zákona, ustálených výkladových pravidel a pravidel logického vyvozování nelze obhájit názor, že by si účastník řízení mohl pouze pořizovat výpisy, kdežto osoba s podstatně volnějším vztahem k věci (prakticky kdokoli) by měl nárok na zhotovení kopií. Právní předpisy je nutno chápat a vykládat ve vzájemném kontextu, v souladu s ústavním principem, že ”při používání ustanovení o  mezích základních práv musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena” (čl. 4 odst., 4 Listiny základních práv a svobod). Právo na informace je základním  právem ústavně zakotveným (ve smyslu čl. 17 odst. 5 a čl. 35 odst. 2 téže Listiny). 
Nelze tedy obhájit konstatování, že správní řád, případně stavební nebo i jiný zákon  zhotovování kopií nezná, a tak se neumožnit pořízení kopií. Naopak, zákony o zpřístupňování informací mají při použití přednost před  obecnými předpisy, tedy před správním řádem a stavebním zákonem nebo jinými zákony, pokud samy nestanoví v jednotlivých otázkách opak (např. při počítání lhůt se užije správního řádu, jinak je jeho užití vyloučeno), nebo pokud neobsahují komplexní speciální úpravu zpřístupňování informací, jež by výslovně vylučovala použití zákonů o přístupu k informacím (příkladem jsou předpisy o statistice) . 
	Nutit kohokoli aby si dělal pouze výpisy je v době běžné dostupnosti kopírovací techniky na každém úřadě  veskrze šikanózní a obstrukční praktika, jež je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR: “státní moc slouží všem občanům”. Jde o účelové vytržení jednoho zákona a jeho postavení do kontrastu s jiným, dokonce novějším zákonem. Právní řád je však založen na principu jednoty a vnitřní logické souladnosti.  V případě odepření kopírování bez právního důvodu lze uvažovat o tom, že zpřístupnění informace – zvláště obsáhlejší – bylo vlastně  odepřeno a následně přichází v úvahu  odvolání, a pak případně i správní žaloba. 
	K této problematice se rovněž  vyjádřily ve svých pravomocných rozsudcích správní soudy. Lze konstatovat, že  jejich rozhodovací praxe se v posledních letech, tak jak se množily případy odpírání informací správními úřady, stabilizovala. Následují podstatné právní názory a závěry správních soudů:
	Ke vztahu obecného zákona č. 106/1999 Sb.  a správního řádu i ke stavebnímu zákonu vynesl klíčový rozsudek Krajský soud v Ostravě (rozsudek ze dne 9.4. 2001 ve věci sp. zn. 22 Ca 551/2000):
	”…zákon č. 106/1999 Sb., který stanoví základní podmínky, za nichž jsou poskytovány informace povinnými subjekty, nelze použít na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštních předpisů. Těmito zvláštními předpisy jsou např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  (srov. poznámku 1/ k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.), popřípadě i jiné právní předpisy, které obsahují zvláštní úpravu poskytování informací, vztahující se k určité části působnosti povinných subjektů. Tyto zvláštní právní předpisy se vyznačují tím, že komplexně upravují podmínky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to natolik úplně, že  obecná právní úprava podmínek poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (obecná v tom smyslu, že se týká zásadně všech úseků a oblastí působnosti povinných subjektů) se vedle nich nemůže uplatnit.
Zvláštním předpisem o poskytování informací ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. však není zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje především veřejnoprávní vztahy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Poskytování informací na tomto úseku státní správy se týká pouze § 133 stavebního zákona, podle něhož orgány územního plánování a stavební úřady, které evidují, ukládají územně plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb, jsou povinny umožnit osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, nahlížet do této dokumentace….. . 
Citované ustanovení § 133 stavebního zákona nepředstavuje komplexní právní úpravu podmínek, za nichž mohou být poskytovány informace týkající se působnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, vedle níž by právní úprava podmínek poskytování informací obsažená v zákoně č. 106/1999 Sb. nemohla obstát.  (…)
Omezení … vyplývající z ust. § 133 stavebního zákona, ovšem nelze interpretovat tak, že těmito osobami mohou být pouze účastníci řízení vedeného podle stavebního zákona. Právo účastníků územního nebo stavebního řízení nahlížet do spisů (…) a pořizovat si z nich výpisy vyplývá z § 23 odst. 1 správního řádu (srov. § 140 stavebního zákona), přičemž účastníci řízení nejsou – na rozdíl od jiných osob  (§ 23 odst. 2 správního řádu) – povinni prokazovat odůvodněnost svého požadavku. (…)
….. zvláštní postavení občanských sdružení , založených podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, ve vztahu k zásahům a správním řízením, při nichž mohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny. K tomuto speciálnímu postavení uvedených občanských sdružení  je nutno přihlédnout i při zkoumání podmínek pro poskytnutí informací takovému subjektu formou nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a dokumentace staveb, popř. pořízení kopií této dokumentace, ve smyslu ust. § 133 stavebního zákona.”

Dalším podstatným rozhodnutím je rozsudek Krajského soudu v Praze (ze dne 3.12. 2002 ve věci sp. zn. 44 Ca 179/2002), který opět konstatuje, že tam, kde zvláštní předpis stanoví komplexní odchylnou úpravu, nelze obecného zákona č. 106/1999 Sb. použít. Opakuje výše uvedený vztah tohoto zákona k § 133 stavebního zákona. Výslovně uvádí, že zvláštním předpisem ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím není stavební zákon, který upravuje především veřejnoprávní vztahy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Uvedený paragraf pouze doplňuje zákon č. 106/1999 Sb. a upravuje dílčím způsobem zvláštní podmínky, jež je třeba při zpřístupňování informací z územně plánovací dokumentace a dokumentace staveb respektovat.
	Podstatné však je, že tento rozsudek jednoznačně pojednal i vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a správního řádu:  ”Zvláštním předpisem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 Zákona o svobodném přístupu k informacím není ani správní řád, který je obecným předpisem o správním řízení. Správní řád stanoví, že účastníci řízení mají právo nahlížet do spisů. Z toho však nelze dovodit, že ostatním žadatelům o informaci budou všechny informace ve spise odepřeny z titulu toho, že nejsou účastníky řízení. Mohou jim být odepřeny jen ty informace, u kterých to plyne z jejich vlastní charakteristiky – např., že se jedná o osobní údaje.”
	Soud dále dovodil, že správní úřady i jiné povinné subjekty ”mají úplnou informační povinnost, tedy musejí poskytovat informace ze všeho, co mají nebo by měly mít. Je to odůvodněno skutečností, že ve vztazích, ve kterých povinný subjekt vystupuje, dochází k nakládání s veřejnými prostředky. Princip přístupu k informacím znamená možnost podívat se na údaje, které na úřadě ”leží”, s nimiž úřad pracuje. Úřad tedy poskytuje informace, které má. …. Pokud úřad zjistí, že nemá informaci, kterou podle svých povinností stanovených zvláštními předpisy má mít, je povinen ji okamžitě doplnit a poskytnout.” Nelze tedy odpírat zpřístupnění informací s odkazem na to, že by se ty informace musely v úředních spisech hledat, že jejich souhrn není vytvořen  apod. Náročnější vyhledávání se však může promítnout do vyšší úhrady podle zákona č. 106/1999 Sb., který umožňuje účtovat žadateli vedle nákladů na zhotovení kopií i náklady na vyhledání informací.
	Všechny uvedené právní názory soudů je možno vztáhnout i na otázky vztahu zákona č. 123/1998 Sb. k uvedeným předpisům s jednou podstatnou výjimkou: tento zákon ve svém § 11 pamatuje na to, že jiné zákony mohou určit odchylné způsoby a podmínky zpřístupňování informací (např. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Právo na informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. však nelze omezit nebo vyloučit. Je tedy zřejmé, že v případech aplikace tohoto zákona nebude na místě zkoumat odůvodněnost žadatelova požadavku, protože by šlo o omezení úpravy přístupu k environmentálním informacím (kde netřeba žádost o informace zdůvodňovat). Zákonná úprava přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a její šíře zjevně přímo vychází z ústavního pořádku ČR, který toto právo výslovně zahrnuje mezi základní práva (čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). V příslušném ustanovení není vůbec žádná možnost omezení tohoto práva zákonem, což je praxe běžná v případech, kdy ústavodárce pociťoval potřebu umožnit stanovení mezí základních práv zákonem. Typická formulace, kterou Listina základních práv a svobod v takových případech užívá: ”výkon těchto práv může být může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých”. V čl. 35 Listiny nic takového stanoveno není. Naopak se zde nárok na informace ještě zdůrazňuje formulací ”včasné a úplné”  informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
Vztah zákona o přístupu k informacím o životním prostředí ke správnímu řádu, stavebnímu zákonu, případně i dalším předpisům je určen jednoznačněji, než u zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákon č. 123/1998 Sb. připouští odchylné způsoby  zpřístupňování informací podle jiných předpisů, ale pod podmínkou, že  právo na informace podle tohoto zákona nelze omezit nebo vyloučit.
	V případě zákona č. 106/1999 Sb. soudy přesvědčivě dovodily, že ani stavení zákon, ani správní řád nemají před tímto zákonem přednost. 
	Žadatel má právo na (úplatné) zhotovení kopií, pokud o to požádá. 
	Zde by bylo možno výklad skončit. Je však nutno  počítat s tím, že úřednictvo nerespektuje a nebude vždy respektovat ani zákon, ani pravidla logického usuzování, dokonce ani soudní výklad. V právním státě by něco takového mělo být nemyslitelné. Nicméně u nás je bohužel možné opravdu ledacos.
	Důkazem je pozoruhodné úřednické intelektuální vzepětí, jakým bylo vydání “Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 3/2002 ze dne 1.3. 2002 k nahlížení do spisů podle § 23 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)”. Zde je zmíněn a pojednán výhradně § 23 správního řádu, existenci moderních informačních zákonů ředitel Mgr. Zdeněk Zajíček zcela ignoroval. Nenamáhal se s nějakou argumentací, prostě vytrhává jedno ustanovení ze zákona z roku 1967 a bez dalšího stručně komentuje jeho obsah. Samozřejmě připouští pouze nahlížení účastníků řízení a pořizování výpisů. Pokud jde o neúčastníky řízení, nechává na správním uvážení (rozuměj: na úplné libovůli úředníka), zda žadatel prokázal “dostatečný právní zájem” a bude mu nahlédnutí umožněno, nebo nikoli. 
	Jde o názorný projev zpátečnictví a nekompetence, který padá na velmi příznivou půdu všude tam, kde se úředníci obávají veřejné kontroly své práce, kde  je stále sklon k vrchnostenskému vztahu k veřejnosti, k nadutosti, kde bují snahy v klidu a mimo veřejný dohled rozhodovat o nás a bez nás. Polehčující okolností by jistě bylo, kdyby pan Zajíček vydal něco takového jako své vlastní dílo nekvalifikovaného laika. Návrh ale nepochybně připravili panu řediteli právníci z magistrátu. Toto jejich zjevné selhání je mimořádně politováníhodné. 
	Nicméně připravme se na to, že takovéto přístupy, jakoby patřící kamsi do éry národních výborů, nejsou ojedinělé ani ve 21. století. Je našim úkolem, takové neuvěřitelnosti odstranit.


5.  Použití digitálního fotoaparátu

	V případech restriktivních výkladů a  protiprávního odpírání zhotovení kopií je možno použít dnes již běžně dosažitelné techniky a v rámci nahlížení si vlastním zvláštním technickým zařízením zhotovit výpisy. Jde o digitální fotoaparát. Je možno nasnímat potřebné texty nebo grafickou dokumentaci a poté je v digitální podobě upravit a vytisknout na počítači. Takový fotoaparát je možno označit za ”zvláštní technické zařízení”, pomocí kterého jsou zhotovovány výpisy z listin, předložených k nahlédnutí. 
	Tady je nutno důrazně upozornit, že na takové snímání listin zvláštním technickým zařízením má každá osoba právo. Ústava ČR totiž stanoví v čl. 2 odst. 2, že ”každý občan může činit, co není zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá”. Také Listina základních práv a svobod ve svém čl. 2 odst. 3 stanoví totéž. Pokud tedy zákon nezakazuje fotografování listin, nemůže mi v tom úřad bránit. Úřad je v postavení do značné míry opačném: ”státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví” (čl. 2 odst. 2 Listiny, obdobně též čl. 2 odst. 1 Ústavy ČR). Úředník smí a musí dělat to, co mu zákon určí.  Právnická nebo fyzická osoba může dělat vše, co jí zákon nezakazuje.
	Lze doporučit – zejména v případech problémů se zhotovením kopií úřadem - použití vlastní techniky ke snímání kopií dokladů, do nichž nahlížíme. Žádný zákon nic takového nezakazuje a úřad nám to tedy musí  umožnit.	


6.  Omezení zpřístupňování informací z důvodu ochrany 
     autorských práv

	Je dosti častým případem, že přijde třeba i účastník daného řízení nahlížet do správního spisu, po nahlédnutí požádá o okopírování některých listin, ale úřad se začne vzpírat. Záminek je řada. Některé již byly zmíněny.  Jedním docela oblíbeným postupem je kopírovat vyjádření dotčených orgánů, rozhodnutí stavebního úřadu, ale odepřít s odkazem na autorský zákon okopírování textu (technické zprávy, rozptylové studie apod.) nebo informací v grafické formě (koordinační situace, řezy stavbou, třírozměrné pohledy na stavbu apod.), jež jsou součástí technické dokumentace určené k úředním účelům, kterou  stavebník nebo jiný žadatel správnímu úřadu spolu se žádostí předložil, protože je mu to právním předpisem uloženo. Jak to tedy je s autorským zákonem?
	Jde o právní úpravu zákonem č. 121/2000 Sb. Úřad se zpravidla vymlouvá na to, že  jde o autorské dílo projektanta nebo jiného autora, případně kolektivu autorů a že rozmnožování a šíření takového díla je užitím díla, k němuž musí dát autor smluvní souhlas (§ 12 odst. 1 a 4 uvedeného zákona). 
Vypadá to logicky a nezpochybnitelně, ale je to jinak. Předně zákon upravuje pojem autorské dílo. Je proto nutno uvážit především, zda např. dokumentace stavby k územnímu řízení je opravdu autorským dílem. Podle § 2 zákona je autorským dílem dílo literární, jiné umělecké dílo a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Zákon výslovně zmiňuje i hudební, dramatická, audiovizuální, kinematografická a výtvarná díla (malířská, grafická, sochařská), díla choreografická, pantomimická, ale také fotografie, počítačové programy a díla vzniklá tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně jeho překladu a také díla souborná (sborník, časopis, encyklopedie, antologie, výstava, databáze jako soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který je způsobem výběru nebo uspořádáním jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora). Dále jsou zmíněna díla kartografická. Upravuje rovněž díla architektonická včetně urbanistických, vedle děl užitého umění. Je zřejmé, že dokumentace budoucího stavebního zásahu určená k úřednímu účelu (veřejnoprávní projednání) mezi tato díla z principu nepatří. Nejde o umělecké, literární ani vědecké dílo, ale o technickou dokumentaci. Nejvíce se jí v definici díla podle autorského zákona blíží zvlášť zmíněná díla architektonická včetně urbanistických, avšak z kontextu (díla sochařská, užitého umění) je zřejmé, že autorská ochrana kryje samotný architektonický výtvor či urbanistické uspořádání, nikoli jejich technickou dokumentaci k úředním účelům. Užitím takového díla není tedy kopírování technické dokumentace, ale např. jeho fyzická nápodoba.
Technická dokumentace nepatří mezi autorská díla chráněná podle autorského zákona. Ochrana zde není vyloučena, ale bude to spíše ochrana obchodněprávní povahy (samozřejmě po splnění zákonných podmínek – ale o tom pojednáváme jinde). Zde by mohl rozbor skončit, nicméně představme si, že by zákon zněl jinak a technickou dokumentaci by zahrnul mezi autorská díla. S tímto předpokladem následuje další přehled právní úpravy a rozbor.
Zákon upravuje v § 3 výjimky z autorské ochrany ve veřejném zájmu.  Ochrana podle autorského zákona se nevztahuje na ”úřední dílo, jímž je právní předpis, úřední rozhodnutí, veřejná listina ….. úřední návrh takového úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace”. Úředním dílem je rovněž jiné takové dílo, u něhož je veřejný zájem na vyloučení z ochrany. Čili podle autorského práva nemůže být chráněna celá dokladová část správního spisu, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření správních orgánů, snímky pozemkové mapy, výpisy z katastru nebo z obchodního rejstříku,  přípravná dokumentace k rozhodnutí – tedy i ty části dokumentace, jež budou správním orgánem učiněny součástí rozhodnutí (přílohami) nebo budou po právní moci rozhodnutí potvrzeny a předány žadateli podle příslušného předpisu (děje se v územním a stavebním řízení). Pokud tedy část dokumentace se stává úředně potvrzenou a závaznou nebo pokud se stává součástí úředního rozhodnutí, nemůže být vůbec kryta autorskoprávní ochranou.
Problémem je další  formulace § 3 zákona: ”jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany”. Protože ve správním řízení a jiném rozhodování orgánů veřejné správy jde vždy o veřejnoprávní projednání věci v zájmu ochrany stanovených veřejných zájmů, je pod taková díla možno nepochybně podřadit např. rozptylovou nebo hlukovou studii, ale též ostatní části technické dokumentace, vytvořené za účelem veřejnoprávního (úředního) projednání.
Ale jděme dále: § 30 odst. 1 zákona stanoví, že  ”za užití díla podle tohoto  zákona se nepovažuje  užití díla pro osobní potřebu…”. Záznam nebo rozmnoženina díla pro mou osobní potřebu tedy není užitím, kde by bylo zapotřebí autorova souhlasu. Do autorského práva nezasáhne ani ten, kdo ”zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou nebo obdobnou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky” (§ 30 odst. 3). Provozovatel takových služeb musí platit příslušnou odměnu (poplatek Ochrannému svazu autorskému, který je zakalkulován do ceny služby). ”Rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita k jinému účelu” (§ 30 odst. 4). Neměla by tedy být dále šířena mimo osobní potřebu dotyčného. 
Pokud by tedy účastník správního řízení nebo jiná zainteresovaná osoba požadovali zhotovení kopií z dokumentace, která by byla prokazatelně autorským dílem (víme ovšem, že není) pro svou osobní potřebu spočívající v účasti v příslušných úředních rozhodovacích procesech a nešlo by o další šíření rozmnoženiny, její komerční využití apod., tedy užití cizího díla ve smyslu zákona, nemělo by být zhotovení a vydání kopií odpíráno. Pokud by chtěl mít úřad jistotu, mohl by takovou osobu žádat o písemné prohlášení či potvrzení, že účelem získání požadovaných kopií je právě užití pro její osobní potřebu, třeba v rámci účasti ve správním nebo jiném úředním řízení.
§ 31 – 39 zákona upravují  tzv. bezúplatnou zákonnou licenci, tedy bezplatné užití díla v přesně stanovených případech.
Podle § 31 je možno - aniž by došlo k zásahu do autorského práva - uvádět citace nebo i celá drobná díla ve vlastním díle, vždy však s uvedením jména autora, názvu díla a pramene.
Podle § 34 nezasahuje do autorského práva ten, kdo užije v odůvodněné míře dílo k úřednímu účelu na základě zákona (úřední licence). Obdobně i ten, kdo je užije při zpravodajství o aktuální události, při které je dílo provozováno (zpravodajská licence). Úředním účelem podle zákona je samozřejmě i užití díla k vykonávání práv a povinností účastníka správního nebo jiného úřadem vedeného řízení. Jde o zákonem upravené jednání, kdy účastník má podle § 33 odst. 2 správního řádu právo seznámit se s celým podkladem rozhodnutí, vyjádřit se k němu a ke způsobu jeho zjištění. Pokud jde o rozsáhlou dokumentaci, nebylo by zajisté spravedlivé na účastníku řízení požadovat, aby vše prostudoval presenčně a činil si pouze výpisky. V případě informací v grafické formě je něco takového víceméně vyloučeno. 
Autorské právo by ovšem neporušil ani ten, kdy by např. o proběhnuvším veřejném či neveřejném projednání záměru informoval aktuálně ve sdělovacích prostředcích a užil při tom i částí např. technické dokumentace.
Ze stručného přehledu některých ustanovení autorského zákona je zřejmé, že ten, kdo žádá zhotovení kopie ze správního spisu včetně technické dokumentace předmětu řízení, nemůže být odkazován na autorskoprávní ochranu a z tohoto důvodu mu nemůže  být odepřeno zhotovení kopií těchto dokladů. Ale i kdyby autorský zákon výslovně stanovil, že i technická dokumentace k úředním účelům je autorským dílem, byla by zde významná sféra volného užití k osobním účelům a užití díla v odůvodněné míře k úředním účelům na základě zákona. 

7.  Omezení zpřístupňování informací z důvodu ochrany 
     obchodního tajemství

Obchodní tajemství je upraveno v § 17 obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novelizací): "Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje."
Problémy činí dosavadní extenzívní praxe utajování z titulu obchodního tajemství. Zde je nezbytné, aby — na rozdíl od dosavadních zvyklostí — sami nositelé informací při jejich předávání správnímu orgánu nebo jinému povinnému subjektu (který pak informace na žádost zpřístupňuje) označili informace utajované z tohoto důvodu.
Dále je třeba vyjít z definice obchodního tajemství podle § 17 obchodního zákoníku. Podmínkou aplikace obchodního tajemství je skutečnost, že dané informace nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Jde tedy o obecnou praxi utajování v daném odvětví nebo v dané oblasti podnikání, v dotyčných obchodních kruzích. Pokud jsou obdobné informace jiných srovnatelných podnikatelských subjektů v dané oblasti podnikání přístupné, nelze takové informace utajit s odkazem na obchodní tajemství.
Poslední podmínka zákonné definice — podnikatel odpovídajícím způsobem utajení zajišťuje — nebývá vždy splněna. Podnikatelské subjekty často ad hoc označují ten který údaj účelově (třeba když o něj někdo jiný projeví zájem) za tajný až jaksi dodatečně, ač jinak jeho utajení soustavně (v rámci svých interních pokynů a pravidel, své obchodní činnosti a propagačních aktivit, smluvně průběžně upravovaných požadavků vůči dalším osobám) nezajišťují a v jiných situacích jej dokonce šíří nebo proti jeho šíření nijak nezakročují. Je tedy zapotřebí v případech pochybností vyzvat takový podnikatelský subjekt, aby odpovídající způsob utajování doložil, zejména svými interními pokyny pro zaměstnance a další spolupracující subjekty, smlouvami, v nichž  již v minulosti utajení těchto skutečností požadoval na svých obchodních partnerech apod. Pokud jej nedoloží, není možnost utajení z důvodu obchodního tajemství dána.
Obecně by podnikatel měl
— včas, nejpozději při předání orgánu veřejné správy nebo jinému povinnému subjektu informaci označit jako utajovanou, jinak lze důvodně pochybovat o tom, že je zde vůle podnikatele utajovat tuto informaci a že podnikatel odpovídajícím  způsobem její utajení zajišťuje,
— v případě pochybností doložit, že zákonné podmínky  umožňující užití obchodního tajemství jsou splněny (zde  jednoznačně leží břemeno důkazu na podnikateli).
Pokud jde o informace předané podnikatelem před účinností zákona č. 123/1998 Sb. nebo zákona č. 106/1999 Sb., tedy před 1.7. 1998 a  1.1. 2000, zde žádný odchylný režim neplatil. Právní konstrukce obchodního tajemství se od roku 1991 nezměnila. 
Nelze akceptovat jako zákonnou dosavadní častou praxi, kdy informace není nijak označena a teprve až některý jiný subjekt žádá její zpřístupnění nebo se snaží informace využít, zveřejnit ji apod., začne podnikatel teprve tvrdit, že jde o jeho obchodní tajemství. Pokud má být naplněna definice obchodního tajemství v konkrétním případě, je pochopitelné, že musí jít o trvalou a průběžnou ochranu, trvalé utajení.
Úřad musí posuzovat důvody odepření v okamžiku, kdy obdrží žádost. Je požadovaná informace označena za obchodní tajemství? Jestliže ano, může (ale v některých případech nemusí, viz. dále) zpřístupnění odepřít. Jestliže ne, není dán důvod k odepření informací a povinný subjekt je musí zpřístupnit. Žádné ověřování nepřipadá v úvahu, povinný subjekt by tím nepřiměřeně zvýhodňoval podnikatele. Je odpovědností podnikatele o ochranu obchodního tajemství přiměřeně dbát. Pouze pokud tak činí, poskytuje mu právní řád ochranu. Pokud nezvládne dokonce ani základní úkon průběžného označování informace za utajovanou, nejsou úřady povinny ani oprávněny mu pomáhat. Ptát se tedy podnikatele po podání žádosti, víceméně návodnou otázkou, zda nejde o obchodní tajemství, je tedy postup nesprávný.
31.8. 2000 vynesl Městský soud v Praze rozsudek ve věci sp. zn. 33 Ca 80/2000, kterým jednak vyhověl žadateli - občanskému sdružení (žádalo o informaci o tom, ke kterým zařízením jisté obchodní společnosti dal MHMP svolení), zrušil fiktivní rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy podle zákona č. 106/1999 Sb. pro jeho nepřezkoumatelnost a následnou argumentací vyvrátil úředníky uplatněné důvody utajení požadovaných informací: ”….. v tomto případě nelze odmítat poskytnutí informace dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) cit. zák.. Nejde totiž o informaci, která by  byla Magistrátu hl.m. Prahy, odboru hospodářské politiky, jako povinnému subjektu ve smyslu tohoto zákona předána osobou, které zákon takovou povinnost neukládá, a která s poskytnutím informace nesouhlasí, ale jde o informaci známou samotnému správnímu orgánu z jeho činnosti. Neobstojí ani tvrzení povinného subjektu, že požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 17 obch. zákoníku, a že tedy jsou dány podmínky pro odepření informace uvedené v ust. § 9 cit. zák. K tomu, aby se jednalo o obchodní tajemství dle cit. ustanovení obch. zákoníku, je nutno, aby byly naplněny všechny znaky stanovené zákonem, tj. musí se jednat a) o skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, b) které mají alespoň potenciální hodnotu, c) nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (mohou být dostupné např. v odborných vědeckých kruzích), d) mají být podle vůle podnikatele utajeny (podnikatel musí tuto vůli dostatečně seznatelným způsobem projevit) a e) podnikatel utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje (a tím vlastně projevil vůli skutečnost utajit). V tomto případě žalobce požaduje informace známé správnímu orgánu, který není obchodním subjektem, z  jeho činnosti, a to seznam zařízení obchodní společnosti,  ke kterým dal správní orgán svolení, s uvedením místa a doby, na kterou byl souhlas vydán. Uvedená informace nemá dle názoru soudu obchodní povahu a není splněna podmínka utajení těchto skutečností obchodní společností…”. Tento rozsudek je o to cennější, že vše probíhalo  v režimu zákona č. 106/1999Sb., tedy předpisu k právu veřejnosti přece jen méně příznivého.  Šlo o poskytnutí informace o všech stavbách a zařízeních pro informací, reklamu a propagaci a všech dalších zařízení, jichž se týkal  kontrakt města a jisté obchodní společnosti. Soud zejména vytkl, že odvolací orgán - rada Zastupitelstva hl. m. Prahy - zůstal nečinný a vůbec nic nepodnikl, nevyřídil odvolání, a tím učinil své rozhodnutí nepřezkoumatelným. Naprosto jednoznačně se soud vyjádřil k uplatněnému důvodu obchodního tajemství: magistrát není žádným obchodním subjektem, který by se mohl tohoto důvodu dovolat. Jde o výrazný úspěch dosažený ve sporu s konkrétním úřadem, který jde okázale v čele snah o nezákonná znepřístupňování informací. To je obzvláště cenné.
	Je nutno upozornit, že pokud obecný zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím akceptuje ochranu obchodního tajemství podle obchodního zákoníku prakticky v plném rozsahu (§ 9), pouze ”při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství”. Zákon č. 123/1998 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí výslovně stanoví, že obchodním tajemstvím není kryta informace dokonce i označená za obchodní tajemství, ”pokud se týká působení provozní činnosti podnikatele na životní prostředí” (emise všeho druhu a další zásahy do prostředí), ani takto označená informace ”pokud  hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí”.  Utajit nelze informaci, byť jako obchodní tajemství označenou, jež ”byla získána z prostředků z veřejných rozpočtů”. Je tedy zřejmé, že zákon o přístupu k environmentálním informacím provedl poněkud hlubší průlom do sféry obchodního tajemství.
	Pokud nám tedy úřad opírá informace s poukazem na obchodní tajemství, je nutno zjistit, zda opravdu jde o informace utajitelné a zda podnikatelský subjekt, v jehož prospěch by mělo být utajování užito, tyto informace opravdu sám utajuje a činí soustavná opatření k tomu, aby byly utajeny. V nejasných případech lze doporučit podání odvolání. V odvolacím řízení by rozhodné skutečnosti měly být prověřeny. 
Úřad nemůže utajovat informace z důvodu obchodního tajemství, když sám není obchodní firmou. Musí však respektovat řádné utajení ve pospěch jiných osob. Tyto osoby musí ale v konkrétním případě splnit veškeré zákonné podmínky vyžadované v definici obchodního tajemství.

8.  Vztah  zákona   č.  101/2000  Sb.   o  ochraně  osobních  údajů 
     k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

	Nejprve je třeba zdůraznit, že zákon o ochraně osobních údajů poskytuje ochranu pouze fyzickým osobám (právnická osoba nemá osobní údaje, ty má jen fyzická osoba; viz § 4 písmeno a) a písmeno d) zákona č. 101/2000 Sb.) — tedy odmítnutí poskytnutí informace obsahující údaje o právnické osobě odůvodněné ochranou osobních údajů je zcela nesmyslné.
	Za druhé, zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje (§ 3 odstavec 3) na zpracovávání osobních údajů (tedy i jejich shromažďování), které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu — tedy jestliže fyzická osoba požaduje od správního orgánu informace, nelze jí je odmítnout s odůvodněním, že tato fyzická osoba nemůže získat osobní údaje obsažené v požadované informaci.

	Uvedené zákony se “dotýkají” trojím způsobem:
— podle ustanovení § 2 odstavce 3 se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje na poskytování osobních údajů (a v zákoně č. 101/2000 Sb. je definováno, co je to osobní údaj) — tedy podle zákona č. 106/1999 Sb. nemůžeme například požádat o seznam něčích příbuzných; z tohoto ustanovení však nevyplývá omezení poskytování informací obsahujících krom požadovaných informací také osobní údaje (například poskytnutí kopie stavebního povolení vydaného stavebníkovi — fyzické osobě)

— dále podle téhož ustanovení § 2 odstavce 3 se zákon č. 106/1999 Sb. nepoužije na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu (tj. informací poskytování, které je komplexně upraveno zvláštním právním předpisem — k tomu podrobněji viz kapitola 4).
	Takovým zvláštním předpisem, upravujícím poskytování (určitých) informací (a zároveň upravující nakládání s nimi) je i zákon č. 101/2000 Sb. (tedy použití zákona č. 106/1999 Sb. je co se týče poskytování osobních údajů vyloučeno částečně duplicitně). Zákon č. 101/2000 Sb. totiž dává každému možnost se dotázat správce, jaké osobní údaje o něm zpracovává — takto se však lze dotázat pouze na své vlastní osobní údaje. Správcem může být prakticky kterákoli právnická osoba, státní či samosprávný orgán a dokonce také fyzické osoby— okruh osob povinných poskytovat informace podle zákona č. 101/2000 Sb. je širší než okruh povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb.
	Uvedené ustanovení ukládající správci povinnost informovat každého člověka o tom, jaké informace o něm zpracovává, nijak neomezuje poskytování jiných informací podle režimu zákona č. 106/1999 Sb. (opět nezáleží na tom, že tyto jiné informace mohou obsahovat i osobní údaje);

— třetím “dotykem” je ochrana osobních údajů založená zákonem č. 101/2000 Sb., která musí být respektována při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (to se týká zejména citlivých údajů) a při nakládání s osobními údaji tím, kdo je získal jako součást informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. Tato ochrana vyplývá z pozice zákona č. 101/2000 Sb. jako speciálního z tohoto hlediska vůči zákonu 106/1999 Sb. K důsledkům této speciality viz dále.
	Pro vztah zákona č. 123/1998 Sb. (o právu na informace o životním prostředí) k zákonu o ochraně osobních údajů platí to samé, co je uvedeno u tohoto “třetího dotyku” pro vztah zákona č. 106/1999 Sb. 

	Omezení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (platí i pro zákon č. 123/1998 Sb.):
	Poskytování osobních údajů (jako součást jiné, komplexní  informace) je jednou z forem zpracovávání osobních údajů (§ 4 písmeno e) zákona č. 101/2000 Sb.). Proto se na poskytování osobních údajů vztahují všechna omezení, která jsou stanovena obecně pro jakékoli zpracovávání osobních údajů (například § 5 odstavec 1 zákona č. 101/2000 Sb.)
	Přísnější režim je stanoven pro zpracovávání citlivých údajů (§ 4 písmeno b) zákona č. 101/2000 Sb.), ke kterému je až na zákonem určené výjimky nezbytný výslovný písemný souhlas ke každému konkrétnímu zpracovávání (§ 9 zákona č. 101/2000 Sb.). Jelikož citlivé údaje nebývají součástí spisů stavebních úřadů (rodné číslo není citlivým údajem), orgánů ochrany přírody a krajiny a dalších správních orgánů vykonávající správu v podobných oblastech veřejného práva, není třeba se tímto dále zabývat — vycházejme dále z toho, že se ve spisech setkáváme s osobními údaji které však nejsou citlivé (ve smyslu zákonné definice).
	Ustanovení § 5 odstavce 2 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví nutnost souhlasu pro zpracovávání osobních údajů, a to i těch, které nejsou citlivé (nejsou však kladeny tak přísné podmínky pro jeho obsah a formu) až na zákonem stanovené výjimky zpracovávání, ke kterému není nutný souhlas (okruh těchto výjimek je výrazně širší, než u citlivých údajů).
	Mezi takové případy zpracovávání osobních údajů, ke kterému není potřeba souhlas, patří zpracovávání stanovené zvláštním zákonem anebo nutné pro plnění povinností stanovených zvláštním zákonem (§ 5 odstavce 2 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb.) — tento případ lze označit za “zákonnou licenci”.

	Zde vyvstává otázka, co vše ze zákonné činnosti správního orgánu je vůbec zpracováváním osobních údajů:
— podle zákonné definice se o zpracovávání jedná jen jestliže se jedná o činnost systematicky prováděnou s osobními údaji — této charakteristice odpovídá, jestliže někdo tuto činnost provádí soustavně a podle určitého pořádku (ne nahodilá činnost, viz též § 3 odstavec 4 zákona č. 101/2000 Sb.) tj. primárně vytváří databázi osobních údajů a vytvoření této databáze je hlavním smyslem této činnosti — vedení správního řízení jako celek této definici v žádném případě neodpovídá avšak podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů je například vymezení okruhu účastníků řízení, mezi nimiž jsou i fyzické osoby (tj. vytvoření seznamu účastníků) zpracováváním osobních údajů. Součástí vedení řízení jsou tak i činnosti, které splňují definici zpracovávání osobních údajů. Tato činnost je však prováděna na základě zákona (je povinností správního orgánu určit okruh účastníků řízení) a tedy se na tuto činnost vztahuje zákonná licence.
	Vůbec celé vedení správního řízení (činění úkonů s ním spojených) je činností konanou na základě zákonného zmocnění a jakékoli zpracovávání osobních údajů, které je správní úřad v jeho rámci povinen provést, spadá pod zákonnou licenci (tedy není potřebný souhlas osob se zpracováváním údajů o nich). Pod zákonnou licenci spadá i poskytování informací vztahujících se k tomuto řízení (nahlížení do spisů jak účastníky tak i ostatními, poskytování kopií dokumentů obsažených ve spisu podle § 14 odstavce 3 zákona č. 106/1999 Sb. atd.)
	Správní orgán má zákonnou licenci ke zpracovávání osobních údajů v míře nezbytné pro plnění jeho zákonných úkolů. Jeho zákonnou povinností je přitom i poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (§ 2 odstavec 1 zákona). V rámci této zákonné licence proto mohou správní orgány shromažďovat osobní údaje, jak jim ukládá zákon, provádět s nimi všechny další operace vyplývající ze zákona a tedy i poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (což je i jejich povinnost), které získaly či vytvořily při činnosti v rámci své působnosti. V rámci zákonné licence mohou správní orgány poskytovat informace obsahující krom jiných i osobní údaje, které zpracovávají při výkonu své působnosti.

	Zákon č. 123/1999 Sb. navíc výslovně stanoví, že nelze omezit rozsah podle něj poskytovaných informací. Jestliže je tedy nějaký osobní údaj součástí informace o životním prostředí, nelze jeho poskytnutí omezit a na jeho poskytování se vztahuje “zákonná licence” a tedy tyto osobní údaje (které jsou součástí informace o životním prostředí) lze poskytovat i bez souhlasu osoby, o jejíž osobní údaje se jedná — zcela zřejmým příkladem je ustanovení § 8 odstavce 5 zákona č. 123/1999 Sb., podle kterého “Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o původci činnosti znečišťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostředí obsažené v pravomocném rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.

	Poskytování informací obsahujících také osobní informace, v rámci činnosti, která není zpracováváním osobních údajů (většina činností správních orgánů), nepodléhá omezením zákona č. 101/2000 Sb. V případě, že se jedná o činnost, která je zpracováváním osobních údajů, pak poskytování informací o této činnosti (a to jakoukoli formou — třeba poskytnutím kopie dokumentu), které je povinností podle zákona č. 106/1999 Sb. je umožněno bez souhlasu neboť je realizací zákonné licence.

	Samozřejmě, každý, kdo získá nějaké osobní údaje musí dodržovat povinnosti, které mu ukládá zákon o ochraně osobních údajů — správní orgán však nemůže předjímat, že lidé budou získané informace zneužívat a proto jim „preventivě“ nedávat žádné informace.

	Zákon č. 101/2000 Sb. nijak neomezuje poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (a zákona č. 123/1999 Sb.), obsahujících i osobní údaje, udělením souhlasu k tomuto poskytnutí, neboť se jedná o realizaci zákonné informační povinnosti a toto poskytnutí buďto vůbec není zpracováváním osobních údajů a v případech že je, pak je zpracováváním v rámci zákonné licence, jež takový postup bez dalších formalit umožňuje.

	Opět by bylo možno zde skončit s výkladem. Je ale povinností autorů upozornit na již výše zmíněné  “Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 3/2002 ze dne 1.3. 2002 k nahlížení do spisů podle § 23 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)”.  Jde o příklad restriktivní nezákonné úpravy. Pan ředitel zde ukládá každému žadateli o nahlédnutí do správního spisu nejprve předložit k podpisu jednostránkové “poučení o ochraně osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb….” . Jde ovšem o naprosto obecné upozornění na existenci tohoto zákona a žadatel má svým podpisem stvrdit, že byl na něj upozorněn a je zde stručně popsáno, co to je zpracování osobních údajů. Na podpis takovéhoto papíru je pak vázáno následné umožnění nahlížet do správních spisů.
	Jde o nesmyslnou praxi, jež nemá oporu v zákoně. Nahlížení do správních spisů nelze podmiňovat podpisem takového prohlášení, když zákon platí i bez něj. Nekonkrétní poučení, kde chybí jednoznačné upozornění na údaje obsažené v daném spise, jejichž oběh by mohl být omezen, má nulovou hodnotu. Jde jen o alibismus úřednictva a vymýšlení dalších zbytečných lejster.  Pokud žadatel odepře takové poučení podepsat, nelze mu po právu z tohoto důvodu odpírat nahlížení. Je možno odepřít podpis takového papíru, ale rovněž můžete na  takový papír napsat něco v tomto smyslu: “Toto zcela nekonkrétní poučení nemohu podepsat. Zákon platí bez dalšího a na tento fakt mne není třeba upozorňovat. Každé poučení, má-li mít smysl, musí být dostatečně konkrétní. Žádám tedy o sdělení, na které údaje obsažené v tomto správním spise se vztahují omezení podle zákona o ochraně osobních údajů. Proto podepisuji pouze toto své prohlášení a tuto svou žádost.”
	Připravme se na to, že podobné zbytečnosti mohou vymýšlet i na jiných úřadech, nejen v Praze …

9.  Omezení přístupu k informacím v průběhu správního řízení

	Někdy úředníci argumentují, že se dosud vede správní řízení a nelze tedy (pokud jde o osoby, jež se řízení neúčastní) nahlížet do spisu a žádat z něj kopie. Jak tomu tedy ve skutečnosti je?
	Zákon č. 123/1998 Sb. má ustanovení v tomto směru. Je jím § 8  odst. 2 písm. c): nebudou zpřístupněny informace ”opatřované v rámci přípravného řízení (vyšetřování) v trestních věcech nebo informace týkající se neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech”. Jde tedy výhradně o řízení ve věcech sankčních, kde je zjevný zájem na nerušeném a neovlivňovaném, objektivním provedení řízení. 
	Zákon č. 106/1999 Sb. v § 11 odst. 1 písm. a) omezuje přístup k informaci, ”pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům  a personálním předpisům úřadu”. Např. tedy výklady a pokyny nadřízeného orgánu, jeho akty metodického vedení sem nepatří a patřit nemohou. Musí jít o ryze interní, zejména personální záležitosti samotného úřadu, u kterého je žádost podána. Dále v písmenu b) téhož ustanovení je omezen přístup k informaci, ”která vznikla při přípravě rozhodnutí” — to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Nejde však o celý podklad rozhodnutí, ale o novou informaci, která při přípravě rozhodnutí aktuálně vznikla. Může jít o pracovní verzi nebo návrh rozhodnutí. Pokud jsou ve spise shromážděny podklady od dotčených orgánů, podání účastníků, dokumentace apod., pak jde o již hotové dílčí doklady a informace, jež při samotné přípravě rozhodnutí nevznikají a jejichž  proces vzniku je již delší dobu ukončen.. 
Nezpřístupňují se ani informace o ”probíhajícím trestním řízení” a ”rozhodovací činnosti  soudů”, ani informace o ”přípravě, průběhu  a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu” — viz § 11 odst. 4 písm. a), b) a d) zákona č. 106/1999 Sb.
A to je vše. Není tedy pravdou, že by paušálně bylo stanoveno, že aktuální vedení správního či jiného řízení v dané věci je překážkou zpřístupňování informací.  Je tomu tak v přesně vymezených případech, což je nutno dodržovat. V ostatku se informace zpřístupňují, a to jak účastníkům, tak i neúčastníkům daného řízení. 


10.   Co  by   měl  mít   na   paměti   úředník   při   rozhodování  o 
        zpřístupnění   informací   veřejnosti  —  a  co  je  možné  mu 
        důrazně  připomenout

	Úředníci státních orgánů (ministerstev, orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů státní báňské správy a dalších, nikoli úředníci obcí, měst a krajů — viz dále) musí dodržovat povinnosti státních zaměstnanců, stanovené § 61 zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona. 
Zde je stručný výtah podstatných povinností podle § 61 odst. 1:  a) “dodržovat Ústavu České republiky a její právní řád při uznání práv a svobod a při dodržování zájmů České republiky”,  dále b) “vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění se zdržet všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování”, c) “při výkonu služby dodržovat právní předpisy vztahující se k jejímu výkonu…”, d) “plnit služební úkoly … osobně, řádně a včas”, g) poskytovat informace o činnosti služebního úřadu  podle zákona o svobodném přístupu k informacím…” (vysvětlivka pod čarou: “Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů”), i) “zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo někoho jiného”, j) “v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody…”, s) “zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání”. 
§ 61 odst. 3 stanoví, že “politické ani světonázorové zaměření státního zaměstnance nesmí být na újmu řádnému a nestrannému výkonu jeho služby”.
	V naprosté většině ovšem žádosti o informace směřují na úřady obcí, měst, městských částí a na krajské úřady. Proto neuškodí, podívat se i na povinnosti, jež jsou uloženy úředníkům těchto úřadů. Nově je stanoví zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Zde se v § 16 odst. 1 stanoví základní povinnosti úředníka, z nichž  je účelné uvést alespoň tyto: úředník je povinen a) “dodržovat ústavní pořádek České republiky”, b) “dodržovat právní předpisy”, a to bez dalšího. Dále “dodržovat ostatní předpisy, vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen”, c) “hájit při výkonu správních činností veřejný zájem”, f) “jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování”, g) “zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku”, h) “zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného”, i) “v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody…”. Zákon výslovně stanoví, že je povinen k) “poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního zařazení” (vysvětlivka pod čarou zní: “Například zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.” Konečně v § 16 odst. 2 písm. d) je zakotvena povinnost “zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání”.
Z uvedeného je naprosto zřejmé, že všichni úředníci mají povinnost dodržovat ústavní zákony a právní řád včetně výslovně zmíněné povinnosti  poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (nepřichází v úvahu výmluva na ustanovení správního řádu). Jejich jednání nesmí být ani v náznaku neobjektivní, obstrukční, šikanózní a stranící některému účastníku na úkor jiného.
	Zákonem stanovené základní povinnosti úředníka je velmi účelné důrazně ale slušně připomenout zvláště těm úředníkům, kteří se v rozporu se zákonem i zdravým rozumem vzpírají zpřístupňovat informace veřejnosti.

_______________________________________


Další dílčí rozbory otázek kolem zpřístupňování informací mohou následovat. Pokud máte o takovéto další separáty zájem, prosíme, zašlete svůj námět nebo dotaz na adresu Ateliér pro životní prostředí, Ve svahu č. 1, 147 00 Praha 4 nebo na mail atelierzp@volny.cz.
	Pokud máte zájem odebírat tuto ediční řadu separátů, sdělte nám spolehlivý kontakt na vás.
	Tyto separáty zveřejňujeme elektronicky na adrese: atelier.ecn.cz

Ateliér pro životní prostředí


Tématické okruhy “edice separáty”:

1.	Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy 

2.	Účast  veřejnosti při ochraně životního prostředí  

3.	Územní plánování, územní a stavební řízení 

4.	Ochrana přírody a krajiny

5.	Ochrana dalších složek životního prostředí 

6.	Další otázky ochrany prostředí  

7.	Posuzování vlivů na životní prostředí  

8.	Soudní řízení  

9.	Přístup k informacím 

10.	Různé

