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na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 633)

-2Pozměňovací návrh:
1. k ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 1
V čl. I bodu 1 se text „písm. i)“ nahrazuje textem „písm. h)“.
2. k ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I., bodu 30
V čl. I bodu 30 se v § 17a odst. 3 poslední větě se slovo „nehradí“ nahrazuje slovem
„neuhradí“.

Odůvodnění:
Jedná se o návrhy dvou legislativně technických úprav:
Ad 1. zákonem č. 12/2020 Sb. dochází s účinností od 1. srpna 2020 k přeznačení pododstavců
v § 5 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že nynější návrh
zákona nabyde účinnosti jistě později, je nutné na tuto změnu při navrhované novelizaci § 5
odst. 1 písm. i) reagovat, neboť nově se jedná o písmeno h).
Ad 2. v § 17a odst. 3 poslední větě je třeba opravit a zpřesnit použitou, a tedy namísto slova
„nehradí“ použít slovo „neuhradí“. Jednalo se ostatně o původní záměr předkladatele, jak
vyplývá i z toho, že slovo „neuhradí“ se nachází platném znění s vyznačenými změnami,
které je součástí sněmovního tisku č. 633/0.

V Praze dne 28.4.2020

Milan Pour v.r.
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Platné znění části první (změna zákona o svobodném přístupu k informacím), Čl. I bodů
1 a 30 s vyznačenými změnami:
1. V § 5 odst. 1 písm. i) písm. h) se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.
30. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisu znějí:
„§ 17a
Záloha na úhradu
(1) Povinný subjekt může žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně
rozsáhlým vyhledáním informací. Výše zálohy nesmí přesáhnout 60 % odhadovaných
nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, nesmí však být vyšší
než 2 000 Kč.
(2) Oznámení o požadavku na zaplacení zálohy musí být spolu s výší zálohy žadateli
odesláno do 10 dnů ode dne doručení žádosti nebo od jejího upřesnění nebo doplnění.
Z oznámení o požadavku na zaplacení zálohy musí být zřejmé, na základě jakých skutečností
a jakým způsobem byla výše zálohy povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí
být poučení o možnosti podat proti požadavku na zaplacení zálohy stížnost podle § 16a
odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato
lhůta počítá, který nadřízený orgán o stížnosti rozhoduje a u kterého povinného subjektu se
podává.
(3) Pokud žadatel nezaplatí zálohu do 30 dnů ode dne doručení oznámení, povinný
subjekt žádost odloží. Lhůta pro zaplacení zálohy neběží po dobu vyřizování stížnosti na její
výši podle § 16a. Zaplacenou zálohu započte povinný subjekt do celkové úhrady nákladů
podle § 17. Jestliže byla zaplacena vyšší záloha, než je celková výše úhrady nákladů podle
§ 17, povinný subjekt rozdíl vrátí žadateli do 15 dnů ode dne poskytnutí informace. Pokud
žadatel nehradí neuhradí náklady podle § 17, záloha se nevrací.
…

