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Tato analýza byla vytvo�ena za finan�ní podpory Státního fondu životního prost�edí a 
Ministerstva životního prost�edí �eské republiky.  
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Relevantní právní úprava 
 
Informace o lesních hospodá�ských plánech (dále LHP)  je obecn� možné získat na základ� 
zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím a také na základ� zákona 
�. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí. LHP lze pod�adit jak pod 
vymezení pojmu informace podle § 3 odst. 3 zákona �. 106/1999 Sb., tak pod definici 
informace o životním prost�edí podle § 2 písm. a) bod 4 zákona �. 123/1998 Sb. Tento rozbor 
vychází primárn� ze zn�ní  zákona �. 106/1999 Sb. jako obecné úpravy p�ístupu k informacím  
a na p�íslušných místech uvádí rozdíly plynoucí ze zákona �. 123/1998 Sb. V praxi by ovšem 
m�lo být postupováno vesm�s podle zákona �. 123/1998 Sb. s tím, že záv�ry  odvozené ze 
zákona �. 106/1999 Sb. by se v p�ípad� pot�eby m�ly uplatnit analogicky.  
 
Obecn� k poskytování informací formou kopií podklad� ze správních spis� 
 
Pokud je LHP obsažen ve správním spisu (a� již v rámci �ízení podle lesního zákona, �i 
zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny), m�lo by obecn� platit, že by jej správní 
orgán m�l na žádost poskytnout. V této souvislosti lze odkázat nap�íklad na rozsudek 
Krajského soudu v Brn� ze dne 7.srpna 2009, �. j. 29 Ca 193/2007-41, v n�mž soud 
konstatoval: „Právo na informace je zaru�eno �lánkem 17 Listiny základních práv a svobod. 
Obecným p�edpisem, který zajiš�uje ústavní právo ve�ejnosti na informace o �innosti státních 
orgán� je zákon o p�ístupu k informacím (�. 106/1999 Sb.). Státní orgány jako povinné 
subjekty jsou tímto zákonem zavázány p�edevším k tomu, aby podávaly informace o své 
�innosti. Výjimkou z tohoto pravidla jsou informace, jejichž poskytnutí zákon výslovn� 
vylu�uje nebo v nutné mí�e omezuje. Jde zejména o informace, které jsou na základ� zákona 
prohlášeny za utajované nebo informace, které by porušily ochranu osobnosti a soukromí 
osob. Ve smyslu § 2 zákona �. 106/1999 Sb. je t�eba za právní úpravu, která má p�ed zákonem 
o poskytování informací p�ednost, považovat takovou, která upravuje poskytování informací 
komplexn�. Pokud tedy žadatel s odkazem na zákon �. 106/1999 Sb. požádá o poskytnutí 
informací obsažených ve spise jinou formou než nahlédnutím (poskytnutím kopie listin, ve 
spise obsažených, sd�lením konkrétního údaje a podobn�), je namíst� aplikovat postup podle 
zákona o p�ístupu k informacím.“ Krajský soud v citovaném rozsudku odkázal na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu (NSS) �.j. 8 As 45/2006-47, který výše uvedené záv�ry 
podporuje, a také na rozsudek NSS  �.j. 1 As 17/2008-67, podle n�jž zám�rem zákonodárce 
jednozna�n� bylo aby pojem ,,informace" v pojetí z.�. 106/1999 Sb. m�l stejný význam jako 
pojem „dokument“. Z toho NSS dovodil, že pokud žadatel požaduje poskytnutí informace 
formou kopie dokumentu obsaženého ve spise, má právo na to aby mu povinný subjekt tuto 
kopii zaslal. Obdobn� lze odkázat také na NSS ze dne 11. srpna 2009, sp. zn. 1 As 51/2009-
106. 
 
K d�vod�m odep�ení poskytnutí informací 
�

D�vody pro odep�ení poskytnutí informací nalezneme v § 7, § 8a, § 8b, § 9, § 10, § 11 zákona 
�. 106/1999 Sb. Omezení p�ístupu k informacím v zákon� �. 123/1998 Sb. vymezuje § 8 odst. 
1, 2, 3. V p�ípad� LHP by mohlo p�icházet v úvahu  hledisko ochrany obchodního tajemství a 
hledisko ochrany osobních údaj�.  
 
Obchodní tajemství je definováno v § 17 zákona �. 513/1991 Sb.: Obchodní tajemství tvo�í 
veškeré skute�nosti obchodní, výrobní �i technické povahy související s podnikem, které 
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mají skute�nou nebo alespo� potenciální materiální �i nemateriální hodnotu, nejsou v 
p�íslušných obchodních kruzích b�žn� dostupné, mají být podle v�le podnikatele utajeny a 
podnikatel odpovídajícím zp�sobem jejich utajení zajiš�uje. T�chto p�t podmínek musí být 
spln�no kumulativn�. Tedy nap�íklad skute�nost, že vlastník lesa zajistí odpovídajícím 
zp�sobem utajení informací, ješt� nevylu�uje zkoumání spln�ní zbylých �ty� podmínek. 
Stejn� tak samoz�ejm� neposta�í, pokud vlastník v��i orgánu státní správy les� �i orgánu 
ochrany p�írody LHP za obchodní tajemství prohlásí. Je na tomto orgánu, aby napln�ní všech 
výše uvedených podmínek posoudil. 
 
Domníváme se, že s ohledem na sv�j lesním zákonem, resp. vyhláškou �. 84/1996 Sb. 
vymezený obsah LHP nenapl�ují znaky obchodního tajemství. Zejména je nutné poukázat 
na skute�nost, že vzhledem k obecnému právu vstupovat do lesa (§ 19 odst. 1 lesního zákona) 
lze informace obsažené v LHP získat i tímto zp�sobem. Nejde tedy o informace, jež by 
vlastník lesa v�bec mohl zajiš�ovat. To se týká i provozních postup�, které se na lesních 
pozemcích uskute��ují. Možnost informace obsažené v LHP utajovat je vylou�ena také § 26 
odst. 3 lesního zákona, podle n�hož se tvorby LHP mohou ú�astnit právnické a fyzické osoby 
jejichž práva a právem chrán�né zájmy mohou být dot�eny.  
 
I kdyby byla n�která jednotlivá informace, obsažená v LHP, znaky obchodního tajemství 
p�esto napl�ovala, byl by povinný subjekt (samoz�ejm� s �ádným od�vodn�ním) povinen 
poskytnout celý obsah LHP s vylou�ením pouze této jednotlivé informace (§ 12 zákona �. 
106/1999 Sb.).  Krom� toho ve vztahu k Les�m �R jako státnímu podniku by se v tomto 
p�ípad� musela uplatnit výjimka podle § 9  odst. 2 zákona �. 106/1999 Sb., který stanoví že 
p�i poskytování informace, která se týká používání ve�ejných prost�edk�, se nepovažuje 
poskytnutí informace o rozsahu a p�íjemci t�chto prost�edk� za porušení obchodního 
tajemství.  Pojem „ve�ejných prost�edk�“ lze odvodit z definice obsažené v § 2 písm. g) 
zákona �. 320/2001 Sb. o finan�ní kontrole, podle níž ve�ejné prost�edky zahrnují ve�ejné 
finance, v�ci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty pat�ící státu nebo jiné právnické 
osob� uvedené v písmenu a).1 Jelikož jsou Lesy �R státním podnikem, který hospoda�í 
s lesním majetkem ve vlastnictví státu, dovozujeme, že se na n�j výjimka vztahuje. K tomu 
lze odkázat na rozsudek NSS  ze dne 10. �íjna 2003, sp. zn. 5 A 119/01, v n�mž soud 
konstatoval: „Ustanovení zákona 106/1999 Sb. je nutno vykládat jako odraz obecného 
vyvažování právem chrán�ných zájm�, kdy na jedné stran� pomyslných vah stojí zájem 
ve�ejnosti na kontrole ve�ejné správy a na stran� druhé zájem soukromoprávních subjekt� na 
uchování jejich obchodního tajemství. Je p�itom t�eba posoudit, který z t�chto oprávn�ných 
zájm� v konkrétním p�ípad� p�evažuje. Zákonodárce poskytuje obecné vodítko, když v § 9 
odst. 1 stanoví, že obecn� p�evažuje zájem na ochran� obchodního tajemství, ovšem zárove� 
podle odst. 2 stejného ustanovení zájem na kontrole ve�ejné správy op�tovn� p�eváží, pokud 
se jedná o používání prost�edk� z ve�ejných rozpo�t�.“ 
 
Ke stejnému záv�ru lze dosp�t i na základ�  zn�ní § 8 odst. 4 písm. c) zákona �. 123/1998 Sb., 
v  n�mž je uvedeno: Porušením obchodního tajemství není zp�ístupn�ní informace ozna�ené 
za obchodní tajemství, pokud požadovaná informace byla získána z prost�edk� z ve�ejných 
rozpo�t�. Na LHP jako informaci o životním prost�edí (viz výše) by dále bylo nutné aplikovat 
pravidlo obsažené v �l. 4 odst. 3 sm�rnice 2003/4/ES, o p�ístupu k informacím o životním 
prost�edí, podle n�jž „D�vody odmítnutí uvedené v odstavcích 1 a 2 je nezbytné vykládat 
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1 KORBEL, F. Právo na informace, Komentá�. Praha: Linde, 2005, s. 67 
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restriktivním zp�sobem, p�i�emž se u konkrétního p�ípadu bere v úvahu prosp�šnost 
zve�ejn�ní z hlediska ve�ejného zájmu. V každém konkrétním p�ípad� se zvažuje ve�ejný 
zájem, kterému zve�ejn�ní slouží, proti zájmu, kterému slouží odmítnutí.“ V odstavci 2 jsou 
uvedeny p�ípady, kdy �lenské státy mohou odmítnout žádost o životním prost�edí, mezi n�ž 
lze za�adit i obchodní tajemství. Sm�rnice dále obsahuje p�íkaz pom��ovat ve�ejné zájmy na 
zve�ejn�ní informace proti ve�ejnému zájmu se zájmem, kterému slouží odmítnutí.  
 
Osobní údaje vlastník� pozemk�, jichž se LHP týká, se dle zákona �. 101/2000 Sb. 
neposkytují. LHP tedy lze poskytnout po vylou�ení („za�ernní“) t�chto údaj� (§ 12 zákona 
�. 106/1999 Sb., § 8 odst. 6 zákona �. 123/1998 Sb.). Vyplývá to mimo jiné z rozhodnutí NSS 
ze dne 28. b�ezna 2008, sp. zn. 3 As 13/2007-75, kde soud konstatoval: „Je nutno respektovat 
§ 12 zákona o svobodném p�ístupu k informacím, z n�hož vyplývá, že p�ípadný d�vod pro 
odep�ení poskytnutí pouze n�kterých údaj� uvedených nap�. na požadované listin� nem�že 
být d�vodem k odep�ení poskytnutí kopie celé této listiny, ale toliko d�vodem k vylou�ení 
práv� t�ch údaj�, na n�ž se zákonná výjimka z poskytování informací vztahuje. Pokud tedy 
taková listina obsahuje nap�. osobní údaje ve smyslu zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� 
osobních údaj�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, je povinností správního orgánu, nejsou-li jiné 
zákonné d�vody k jejímu odep�ení, kopii takové listiny žadateli poskytnout, ovšem 
v anonymizované podob�, tedy v podob�, kde budou na listin� uvedené osobní údaje 
zne�iteln�ny.“ 
 
Lesy �R jako povinný subjekt 
 
Lze doplnit, že vedle orgán� státní správy (orgán státní správy les�, orgán ochrany p�írody) 
pat�í mezi povinné subjekty podle obou informa�ních zákon� i Lesy �eské republiky. jako 
státní podnik, byly založeny Ministerstvem zem�d�lství (§ 3 odst. 1 zákona �. 77/1997 Sb., o 
státním podniku). Státní podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou �innost s 
majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpov�dnost, má právo hospoda�it s majetkem 
státu a nemá vlastní majetek (§ 2 odst. 1, 2 zákona �. 77/1997 Sb.). Stejn� tak je možné 
konstatovat, že jde o právnickou osobu založenou správním ú�adem, která poskytuje služby, 
jež ovliv�ují stav životního prost�edí ve smyslu  §2 písm. b) bod 3. zákona �. 123/1998 Sb. a 
tedy i o povinný subjekt ve smyslu tohoto zákona.  
 
Záv�r 
�

Z výše uvedených skute�ností tedy vyplývá, že LHP jsou jak informacemi ve smyslu 
zákona �. 106/1999 Sb., tak informacemi o životním prost�edí podle z. 123/1998 Sb. 
Pokud mají povinné subjekty (zejména správní orgány – orgány státní správy les�, resp. 
orgány ochrany p�írody) tyto informace k dispozici (p�edevším pokud jsou obsaženy ve 
spisech z jimi vedených �ízení), jsou povinny na žádost poskytnout jejich kopie, a to 
vesm�s s vylou�ením osobních údaj� vlastník� lesa. Žádný další d�vod pro neposkytnutí 
jiných �ástí LHP z�ejm� v�tšinou nebude dán. Pokud by se správní orgán domníval, že 
tomu tak ve výjime�ných p�ípadech je, musel by tento sv�j názor, resp. neposkytnutí 
informace, dostate�n� od�vodnit, a to i p�i zohledn�ní výše citovaných ustanovení týkajících 
se informací získaných z ve�ejných prost�edk�. �l. 4 odst. 2 „Pravidel Ministerstva 
zem�d�lství“ ze dne 5.8.2003 je tedy v jednozna�ném rozporu s právními p�edpisy a 
nelze podle n�j postupovat.  
 


