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2018
VIII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh
poslance

Ondřeje Profanta

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o zpracování osobních údajů

(sněmovní tisk č. 139)

Text návrhu:

Dosavadní část patnáctá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 a 20 zrušuje a nahrazuje
se novou částí patnáctou, která zní:
“ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XV
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb.,
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb.,
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona č.
375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona č.
298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění
takto:
1. Na konci § 4b odst. 2 se doplňuje věta „Má se za to, že před dalším zpracováním otevřených
dat nemají přednost oprávněné zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů.“.
2. Na konci § 7 se doplňuje věta „Povinný subjekt neposkytne rovněž osobní údaje o osobě, která
je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím pro stupeň utajení
Přísně tajné a Tajné, pokud by to mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací.“.
3. V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci
veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo
pracovním zařazení.“.
4. V § 11 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.
5. V § 11 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e),
která včetně poznámky pod čarou znějí:
„d) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného
na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku,
nebo
e) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje výkon zahraniční služby při ochraně zájmů
České republiky a jejích občanů v zahraničí.20“.

20

) Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě

6. V § 11 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí
ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces,“.
7. Na konci § 11 odst. 4 písmena c) se doplňují slova:
„ nebo o činnosti zpravodajských služeb, pokud by poskytnutí této informace ohrozilo plnění
jejich úkolů či ochranu utajovaných informací,“.
8. V § 11 odstavec 6 zní:
„(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo
bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné
činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí
ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci předcházet trestné činnosti,
vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a
bezpečnost České republiky.“.”

Odůvodnění:
Součástí „změnového“ zákona jsou i významné zásahy do zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Návrhy představují pravidelně předkládané požadavky bezpečnostních
složek vycházející z obavy, že určité informace nelze podle dosavadní úpravy chránit. Druhým
motivem je snaha zjednodušit administrativu při vyřízení žádostí.
Navržená úprava s ochranou osobních údajů zcela věcně zcela nesouvisí, navíc se jedná o
rozsáhlou a významnou novelu zákona, který je důležitým nástrojem v rukou občanů ke kontrole
veřejné moci, proto by takováto novela měla projít rozsáhlou odbornou diskuzí, a to samostatně,
nikoliv jako součást “balíčku” projednávaného navíc pod časovým tlakem. tím spíše, že v době
projednávání tohoto zákona je již v meziresortním připomínkovém řízení předložen samostatný
návrh novely tohoto zákona.
Nicméně, některé navrhované změny jsou opodstatněné a jedná se o otázky, které je objektivně
třeba řešit, a to urychleně. Proto je předkládán kompromisní návrh, který z předložené novely
vybírá ty nejdůležitější body, jejichž řešení nesnese odkladu.
K jednotlivým bodům:
1. Tento bod vytváří domněnku, že zpracování osobních údajů obsažených v datových
sadách, které státní správa publikuje v podobě tzv. open dat, je není v rozporu s
oprávněnými zájmy subjektů údajů. V praxi to znamená, že pokud se kdokoliv rozhodne
zpracovávat například data ze státního registru dotací, činí tak oprávněně, pokud není
dokázán opak. Nejedná se o zásadní změnu, jelikož zveřejnění dat ve veřejných registrech
a jejich další publikace jako otevřených datových sad už v sobě implikuje využití k
dalšímu zpracování (v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny), nicméně
navržená úprava posiluje právní jistotu zpracovatelů tím, že toto výslovně vkládá do
zákona a zároveň jasně určuje, kde leží důkazní břemeno.
2. Ustanovení je speciální vůči § 8a a chrání osoby jejichž hlavní náplní práce je nakládání s
utajovanými informacemi, ať už na úrovni ministerstva, zpravodajské služby či
bezpečnostního sboru; norma chrání jejich soukromí před útoky či nežádoucím
ovlivňováním. Jedná se však o výjimečný nástroj, který je vázán na kumulativní splnění
dvou podmínek - jednak musí mít daná osoba bezpečnnostní prověrku na stupeň Tajné či
Přísně tajné, jednak by poskytnutí těchto údajů mohlo ohrozit ochranu utajovaných
informací. Zásadně tak bude možné poskytovat osobní údaje o osobách, které jsou veřejně
známé, a rovněž tak osobní údaje, jejichž poskytnutí nemá vliv na ochranu utajovaných
informací. Norma tedy nedopadá na zaměstnance, kteří se zabývají běžnou úřední
činností. Tato změna rovněž vychází z požadavku Bezpečnostní rady státu.
3. Jedná se o legislativně-technickou změnu. Ustanovení je takřka doslovně převzato z
rušeného zákona 101/2000 Sb. a je nezbytné. Poskytnutí osobních údajů podle zákona o
svobodném přístupu k informacím je nepochybně “zpracováním osobních údajů,” a to na
základě zákona, jako takové potřebuje mít v zákoně výslovný podklad a dostatečně
konkrétně vymezený rozsah.
4. a 5. Jedná se o dva nové důvody omezení práva na informace, které vyplynuly z potřeb
praxe. V novém písmenu d) je zaveden pojem “bezpečnostní opatření”. jedná se o

neurčitý právní termín, jehož obsah bude moci být flexibilně vykládán a definován a má
zahrnovat veškerá opatření, jejichž účelem je zajišťování bezpečnosti, a to jak na straně
státu, tak i soukromých subjektů - povinným subjektem je sice veřejná instituce, ale
poskytnutím informace může být ohroženo i bezpečnostní opatření soukromé. V praxi se
bude jednat o informace, které sice nejsou utajované, ale i přesto jsou citlivé povahy a
není žádoucí, aby vešly v obecnou známost. Například půjde o detaily ostrahy objektů,
strategické a taktické postupy bezpečnostních sborů, informace, jejichž zveřejnění by
mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost atd. Aby toto ustanovení nemohlo být
nadužíváno či zneužíváno, musí jít o opatření, které má svůj podklad v zákoně. Např.
půjde o § 4 zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších
předpisů; § 5 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, § 22 až 26 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; § 3 zákona č. 137/2001 Sb. o zvláštní
ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, ve znění pozdějších
předpisů; § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů; čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, § 30 odst. 2 či § 44 navrženého zákona o zpracování osobních údajů apod.
Písmeno e) na základě negativních zkušeností z praxe chrání jednak výkon zahraniční
služby typicky v případě tajných hlasování, vyjednávání, přípravy na diplomatické
setkání, další zpracování neformálně poskytnutých citlivých informací atd., jakož i
případy jiných citlivých jednání týkajících se fyzických osob (únos, soudní spor,
zastupování zájmů poškozeného v neveřejném trestním řízení v zahraničí apod.).
6. Nově upravený text § 11 odst. 4 písmeno a) reaguje na snahy prostřednictvím zákona o
svobodném přístupu k informacím získávat informace z neveřejené části trestního řízení.
K původní výjimce “pro informace o probíhajícím trestním řízení” nově přibude mnohem
širší výjimka pro “informace týkající se trestního řízení”. Protože však do této kategorie
spadá nesmírně široký okruh informací, je zde doplněno pravidlo, že tyto informace
budou odepřeny pouze tehdy, pokud by jejich poskytnutí mohlo zmařit účel trestního
řízení. Výslovně je zde zmíněna ochrana práva na spravedlivý proces. Ustanovení zároveň
nemá dopadat na případy, kde takové riziko nehrozí, např. jde-li o informaci veřejně
známou či o informaci mající původ u jiného subjektu, z jejíhož zařazení do trestního
spisu ještě nelze bez dalšího dovozovat, že nemůže být poskytnuta. Celkově návrh
vychází vstříc požadavkům Poslanecké sněmovny na ochranu zejména přípravného řízení,
se zvláštním zřetelem k požadavku na zajištění práva na spravedlivý proces.
7. Tento bod vychází z požadavku Bezpečnostní rady státu a zvyšuje ochranu informací
zpravodajských služeb s tím, že dosud se výjimka týkala pouze informací o plnění úkolů
zpravodajských služeb, zatímco nově se bude jednat o veškerou jejich činnost. Kontrola
zpravodajských služeb byla od 1. ledna 2018 posílena zavedením nového nezávislého
orgánu.
8. Návrh zestručňuje, zjednodušuje a zpřesňuje dosavadní ustanovení § 11 odst. 6, které je
nepřehledné, místy nesrozumitelné až vnitřně rozporné. Koncepčně je však zachován
dosavadní smysl § 11 odst. 6.

Promítnutí návrhu do znění novely:
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XV
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000
Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se
mění takto:
1.
V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zákon se dále nevztahuje na poskytování
informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o
rozhodnutích soudů ve věci samé.“.
2.
Na konci § 7 se doplňuje věta „Povinný subjekt neposkytne rovněž informaci o
osobách, věcech nebo činnostech, která by mohla ohrozit ochranu utajovaných informací.“.
3.

V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři
nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o
jeho funkčním nebo pracovním zařazení.“.
4.

V § 11 odst. 1 se v písmenu b) slovo „nebo“ zrušuje.

5.
V § 11 se na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno
d), které zní:
„d) poskytnutí informace může ohrozit ochranu zájmů České republiky v zahraničí.“.
6.

V § 11 odst. 4 písmena a) až c) včetně poznámek pod čarou č. 12 a 20 znějí:

„a) probíhajícím řízení o porušení závazků vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v
Evropské unii,
b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou informací o rozhodnutí ve věci samé,
c) činnosti zpravodajských služeb12), útvaru Policie České republiky, u kterého jsou zařazeni
příslušníci Policie České republiky vybraní ministrem vnitra v zájmu plnění závažných úkolů
Policie České republiky20), a specializovaného oddělení Generální inspekce bezpečnostních sborů

se zvláštním režimem, u kterého jsou zařazeni její příslušníci a zaměstnanci k plnění jejích úkolů
při provádění zkoušek spolehlivosti, používání operativně pátracích prostředků nebo zajišťování
agendy krycích dokladů, mohlo-li by dojít k ohrožení plnění jejich úkolů,
___________________________
12)
20)

7.

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 141 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. “.

V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Povinný subjekt neposkytne informaci, která se týká předcházení,
vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a
veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů
veřejné moci předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat
trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky.“.
8.
V § 14 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; stejně postupuje i v
případě, že požadované informace jsou součástí informací o probíhajícím trestním řízení a v
daném případě povinný subjekt neplní úkoly orgánu činného v trestním řízení, popřípadě
probíhající trestní řízení sám nevede“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XV
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000
Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb.,
zákona č. 222/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016
Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci § 4b odst. 2 se doplňuje věta „Má se za to, že před dalším zpracováním
otevřených dat nemají přednost oprávněné zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů.“.

2. Na konci § 7 se doplňuje věta „Povinný subjekt neposkytne rovněž osobní údaje o osobě,
která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím pro
stupeň utajení Přísně tajné a Tajné, pokud by to mohlo ohrozit ochranu utajovaných
informací.“.
3. V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo
zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o
jeho funkčním nebo pracovním zařazení.“.
4. V § 11 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.
5. V § 11 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a
e), která včetně poznámky pod čarou znějí:
„d) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření
stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a
veřejného pořádku, nebo
e) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje výkon zahraniční služby při ochraně
zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí.20“.
20)

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě

6. V § 11 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí
ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces,“.
7. Na konci § 11 odst. 4 písmena c) se doplňují slova:
„ nebo o činnosti zpravodajských služeb, pokud by poskytnutí této informace ohrozilo
plnění jejich úkolů či ochranu utajovaných informací,“.
8. V § 11 odstavec 6 zní:
„(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo
bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání
trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by
její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci
předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy
nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky.“.

Platné znění zákona 106/1999 Sb.:
§ 4b
Poskytování informací zveřejněním
(1) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých
byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto
formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný
subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co
nejvíce splňovat otevřené formální normy.
(2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných
registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému
přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo
vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů, jako otevřená data. Povinné
subjekty zaevidují tyto informace v národním katalogu otevřených dat. Seznam informací podle
věty první stanoví prováděcí právní předpis. Má se za to, že před dalším zpracováním
otevřených dat nemají přednost oprávněné zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů.
§7
Ochrana utajovaných informací
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy4) označena za utajovanou informaci, k
níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. Povinný subjekt
neposkytne rovněž osobní údaje o osobě, která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro
přístup k utajovaným informacím pro stupeň utajení Přísně tajné a Tajné, pokud by to
mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací.
§ 8a
(1) Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní
údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu4a).
(2) Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo
zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o
jeho funkčním nebo pracovním zařazení.
§ 11

Další omezení práva na informace
(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon
nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která
je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna
uvedenými původci označením "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" a v České republice
je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z
jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal
k poskytnutí souhlas8a).,
d) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření
stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a
veřejného pořádku, nebo
e) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje výkon zahraniční služby při ochraně
zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí.20
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(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
a) probíhajícím trestním řízení, probíhajícím trestním řízení nebo týkající se trestního řízení,
pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva
na spravedlivý proces,
b) rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků,
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,12) nebo o činnosti zpravodajských služeb, pokud by
poskytnutí této informace ohrozilo plnění jejich úkolů či ochranu utajovaných informací,
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
e) činnosti Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních
sankcí,
f) činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů.
Ustanovení zvláštních zákonů13) o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou
dotčena.

(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně
informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a
zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů
podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných
v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo
stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o
poskytování informací tím nejsou dotčena13e). Povinný subjekt neposkytne informaci o
činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, která se týká
předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva
třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci předcházet trestné činnosti, vyhledávat
nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a
bezpečnost České republiky.

