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Povinně zveřejňované 
informace 
libOr vašíček – šárka vašíčkOvá
leGAl PArtners, AdVokátní kAncelář, s. r. o.

recenZe

PráVní PorAdnA AMG

a pozornost poněkud ztrácet. Tuto 
výtku však vyvrací fakt, že na 804 m² 
výstavní plochy bylo představeno ne-
bývalé množství exponátů. Všechny 
pocházejí z rodinného archivu, sou-
kromých sbírek i z depozitářů světo-
vých muzeí.

K návštěvě výstavy lákaly rekla-
my v citylightech. Muzeum připravilo 
celou řadu upomínkových předmětů, 
z nichž nejzajímavější jsou pravděpo-
dobně Ascherovy šátky. Autorka vý-
stavy PhDr. Konstantina Hlaváčková 
spolu se synem Ascherových Peterem 
sepsali reprezentativní publikaci, vy-
danou UPM ve spolupráci s Nakla-
datelstvím Slovart. Na samý závěr 
projektu proběhla dvoudenní mezi-
národní konference, jež náměty na-
značené výstavou rozvinula hlouběji.

Téma, které kurátorka zpraco-
vávala od roku 2011, bylo pojato 

opravdu velkoryse a divákovi před-
staveno ve zcela srozumitelné for-
mě. Na významu také přidala záštita 

Akademie věd ČR a velvyslance Spo-
jeného království Velké Británie a Se-
verního Irska.

V praxi se často setkáváme s tím, 
že subjekty, na které se vztahu-

je zákon č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím (dále jen 
„Zákon o informacích“), neuvádějí na 
svých internetových stránkách infor-
mace, k jejichž zveřejnění jsou podle 
tohoto Zákona povinny. 

Povinné subjekty 
Subjekty, které jsou povinny zveřej-
ňovat informace dle Zákona o infor-
macích, jsou státní orgány, územní 
samosprávné celky a jejich orgá-
ny (tedy i příspěvkové organizace 

územního samosprávného celku) 
a veřejné instituce.

Povinně zveřejňované 
informace 
Povinně zveřejňovanými informace-
mi se podle Zákona o informacích 
rozumí: (a) důvod a způsob založe-
ní, včetně podmínek a principů, za 
kterých subjekt provozuje svoji čin-
nost; (b) popis organizační struktury, 
místo a způsob, jak získat přísluš-
né informace, kde lze podat žádost 
či stížnost, předložit návrh, pod-
nět či jiné dožádání anebo obdržet 

rozhodnutí o právech a povinnostech 
osob; (c) místo, lhůta a způsob, kde 
lze podat opravný prostředek pro-
ti rozhodnutím povinného subjektu 
o právech a povinnostech osob, a to 
včetně výslovného uvedení požadav-
ků, které jsou v této souvislosti klade-
ny na žadatele, jakož i popis postupů 
a pravidel, jež je třeba dodržovat při 
těchto činnostech, a označení přísluš-
ného formuláře a způsob a místo, kde 
lze takový formulář získat; (d) po-
stup, který musí povinný subjekt do-
držovat při vyřizování všech žádostí, 
návrhů i jiných dožádání občanů, a to 
včetně příslušných lhůt; (e) přehled 
nejdůležitějších předpisů, podle ni-
chž povinný subjekt zejména jedná 
a rozhoduje, jež stanovují právo žá-
dat informace a povinnost informa-
ce poskytovat a které upravují další 
práva občanů ve vztahu k povinnému 
subjektu, a to včetně informace, kde 
a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí; 
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(f) sazebník úhrad za poskytování in-
formací; (g) výroční zprávu za před-
cházející kalendářní rok o činnos-
ti v oblasti poskytování informací; 
h) informace o poskytnutých výhrad-
ních licencích; i) usnesení nadřízené-
ho orgánu o výši úhrad vydaná podle 
§ 16a odst. 7 Zákona o informacích; 
j) elektronickou adresu podatelny.

Informace pod body a) až j) je 
povinný subjekt povinen zveřejnit 
ve svém sídle a svých úřadovnách na 
místě, které je všeobecně přístupné, 
a to i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

Zákon o informacích dále sta-
novuje, aby výše uvedené subjekty 
ve svém sídle v úředních hodinách 
zpřístupnily: (i) právní předpisy vydá-
vané v rámci jejich působnosti; (ii) se-
znamy hlavních dokumentů, zejména 
koncepční, strategické a programové 
povahy, které mohou být poskytnuty 
podle Zákona o informacích, včetně 
případných návrhů licenčních smluv, 
a to tak, aby do nich mohl každý na-
hlédnout a pořídit si opis, výpis nebo 
kopii. Informace uvedené v tomto od-
stavci je třeba zveřejnit i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. na 

internetových stránkách. Ke splnění 
povinnosti podle bodu (i) stačí uve-
dení odkazu na místo, kde jsou tyto 
informace už zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový  přístup.

Struktura zveřejňovaných infor-
mací způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, včetně osnovy popisu postu-
pů, které povinný subjekt dodržuje 
při vyřizování všech žádostí, návrhů 
i jiných dožádání občanů, a to včetně 
příslušných lhůt, které je třeba dodr-
žovat, je stanovena zákonem, konkrét-
ně vyhláškou č. 442/2006 Sb.   

další informační povinnosti 
Z důvodu zajištění transparentnosti 
činnosti a hospodaření muzeí s veřej-
nými prostředky si dovolujeme upo-
zornit na další informační povinnosti 
plynoucí z jiných právních předpisů. 
Zákon ukládá povinnost každoročně 
zveřejňovat ve sbírce listin obchodní-
ho rejstříku účetní závěrky.  Zákon 
ukládá i povinnost zveřejňovat v re-
gistru smluv smlouvy a jejich dodat-
ky podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v platném znění. 
V souvislosti s povinností zveřejňovat 
smlouvy a jejich dodatky v registru 
smluv doporučujeme do smluv se sou-
kromými subjekty vkládat následující 
doložku: „Smluvní strany prohlašu-
jí, že souhlasí s případným zveřejně-
ním obsahu této smlouvy v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 106/1999 Sb., o  svobodném pří-
stupu k informacím, v platném zně-
ní, a/nebo zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o re-
gistru smluv), v platném znění.“

Struktura zveřejňovaných 
informací 
Struktura informací povinně zveřej-
ňovaných podle Zákona o informa-
cích, včetně návodu k vyplnění jednot-
livých položek, je předmětem přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. Přílohu 
a další podklady naleznete na webo-
vých stránkách AMG http://www.
cz-museums.cz pod záložkou Práv-
ní poradna AMG a na webu Legal 
Partners, advokátní kanceláře, s. r. o., 
http://www.legalpartners.cz.

termíny zasílání podkladů pro kalendárium výstav ve věstníku aMG:

Ročník 2019
Věstník AMG č. 6/2019 – 30. listopadu 2019 (výstavy od 15. prosince 2019 do 29. února 2020)

Ročník 2020
Věstník AMG č. 1/2020 – 31. ledna 2020 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2020)
Věstník AMG č. 2/2020 – 31. března 2020 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2020)
Věstník AMG č. 3/2020 – 31. května 2020 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2020)
Věstník AMG č. 4/2020 – 31. července 2020 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2020)
Věstník AMG č. 5/2020 – 30. září 2020 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2020)
Věstník AMG č. 6/2020 – 30. listopadu 2020 (výstavy od 15. prosince 2020 do 29. února 2021)

V Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů aMG.

Kontakt pro Kalendárium výstav:
Mgr. Vendula Potůčková jurášová
tel. +420 224 210 038, mobil AMG: +420 736 438 611
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz


