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Stanovisko k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov
Všeobecne k návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky na základe
-

uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 566 z 26. septembra 2013 (úloha č. B6) , a súčasne
Plánu legislatívnych úloh na rok 2015.

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií
verejného sektora (ďalej len „smernica“). Transpozícia pôvodného znenia smernice 2003/98/ES o opakovanom
použití informácií verejného sektora bola vykonaná zákonom č. 341/2012 Z. z.
Najzásadnejšími zmenami, ktoré smernica zavádza sú:
- rozšírenie pôsobnosti na múzeá, knižnice, archívy a akademické knižnice;
- preformulovanie tzv. všeobecnej zásady na povinnosť povinnej osoby sprístupniť informácie na účel
opakovaného použitia, po vylúčení tých, opri ktorých to ustanovuje zákon;
- zavedenie zásady mariginálnych nákladov a stanovenie podmienok výnimiek;
- osobitné ustanovenia vo vzťahu k výhradným dohodám, predmetom ktorých je digitalizácia kultúrneho
dedičstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy a vplyv na
životné prostredie. Vo vzťahu k zmenám súvisiacich s transpozíciou smernice má pozitívny vplyv bližšie
špecifikovaný v doložke vplyvov.
Medzirezortné pripomienkové konanie sa uskutočnilo v termíne od 20. februára 2015 do 16. marca 2015. Materiál
sa predkladá bez rozporov. Materiál bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky dňa 7. júla
2015.
Stanovisko AZZZ SR :
AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie.

Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie.
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