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Shrnutí 

• Transparentnost státu a jeho justice pomáhá předvídatelnosti soudního rozhodování, 

což je základním prvkem právního státu. Přístup k informacím o rozhodování soudů je 

jedním z nástrojů veřejné kontroly soudnictví a státu obecně. Texty soudních 

rozhodnutí jsou přitom prameny práva pro praktikující právníky i ostatní občany. 

• Moderní digitální stát zajišťuje skrze elektronizaci justice efektivnější výkon veřejné 

správy a zároveň snadný přístup k informacím. Občané i právníci by měli mít přístup 

k aktuální rozhodovací praxi online, čímž se zásadně zvýší předvídatelnost rozhodování 

soudů a naplní právo na přístup k informacím. 

• Současná česká vláda se zavázala v dokumentech koncepce „Digitální Česko“1 

k principům otevřenosti a transparentnosti skrze rozvoj digitálního prostředí 

a elektronizaci dosud nedigitalizovaných informací.2 

• Český stát by tak měl zajistit automatické zveřejňování textů soudních rozhodnutí 

na internetu, aby je každý občan, nejen právník, mohl rychle a zdarma vyhledat. 

Hromadné zveřejňování textů rozsudků slouží k lepší kontrole kvality soudního 

rozhodování a zvyšování právního povědomí mezi občany a především napomáhá 

důvěryhodnosti v samotnou justici. 

• V současnosti ale v Česku neexistuje zákonná povinnost zveřejňovat všechna 

pravomocná rozhodnutí. Pouze vrcholné soudy je zpřístupňují dobrovolně ve svých 

internetových databázích. U nižších soudů je pouze interně ze strany ministerstva 

stanovena povinnost dodávat vybraná rozhodnutí do centrální evidence rozhodnutí. 

• V praxi to znamená, že je zveřejněn jen naprostý zlomek ze všech pravomocných 

rozhodnutí, neboť nižší soudy dodávají minimum textů. Ty jsou pak požadovány 

veřejností po soudech v rámci práva na svobodný přístup k informacím, což nadměrně 

personálně i finančně zatěžuje rozpočty soudů. 

• Je proto potřeba stanovit jednotnou povinnost automaticky zveřejňovat pravomocná 

rozhodnutí na internetu. 

• Ochrana osobních údajů může být zajištěna zavedením jednotných pravidel 

anonymizace, aby se minimálně zatížil administrativní aparát. 

 

  

                                                      
1 Program „Digitální Česko” a související dokumenty schváleny usnesením vlády  č. 629 ze dne 3. října 
2018, viz např. dokument Informační koncepce ČR, cíl č. 3.3, s. 8. 
2 Tento materiál vychází z článku KRÁLÍK, L. eJUSTICE a totální zpřístupnění rozsudků, Právní rádce, 
2018, č. 11, s. 60-64. 
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V dnešní době přehlcené informacemi občan v drtivé většině případů získává informace 

většinou pouze online. V oblasti práva to platí možná ještě více než jinde. Texty soudních 

rozhodnutí jsou přitom jedním ze základních a zásadních pramenů práva. V denní praxi jsou 

používány nejen samotnými právníky, ale i ostatními občany jako aktuální zdroj výkladu 

našeho mnohdy složitého právního systému. Dostupnost textů aktuálních soudních 

rozhodnutí není žádnou akademickou ideou, ale ryze praktickým problémem, který je třeba 

akutně řešit. 

Klasickým příkladem nutnosti zpřístupňovat hromadně texty soudních rozhodnutí je situace, 

kdy se dozvíme z různých neformálních zdrojů či médií o existenci nového rozsudku, který by 

mohl přinést zajímavou skutkovou informaci či důležitý výklad práva. Jelikož se jedná často 

o rozhodnutí nižších soudů, které automaticky nezveřejňují texty online, ti na něž může nově 

vyložené pravidlo v běžném životě dopadnout, tak nemají možnost se oficiálně dostat k textu 

pro ně klíčového rozhodnutí. 

Problém neúplného zveřejňování, resp. absence kompletního zveřejňování textů soudních 

rozhodnutí až v současné době více rezonuje i v médiích či mezi odbornou veřejností. Sílí volání 

po kompletním elektronickém zveřejňování textů pravomocných rozhodnutí soudů. 

Oponentní hlasy již dlouhodobě namítají proti tomuto trendu pouze obecné důvody spočívající 

v přehlcenosti informacemi, tj. bagatelními rozhodnutími, či technické problémy spočívající 

v nutné anonymizaci za účelem ochrany osobních údajů. 

V aktuální české situaci, kdy jsou publikovány elektronicky téměř kompletně všechny výstupy 

vrcholných soudů, je tak zásadním problémem zveřejňování rozhodnutí nižších soudů. 

Jedna ze základních funkcí státu je veřejná kontrola nad výkonem moci úřední či soudní. Stát 

by tak měl garantovat a zajistit automatickou a bezplatnou dostupnost těchto informací. 

Je jednoznačně ve veřejném zájmu, aby fungovalo transparentní soudnictví a jeho rozhodování 

bylo pod kontrolou občanů. 

Současná vláda ve svém programovém prohlášení klade důraz na digitalizaci státu 

a elektronizaci státní správy a justice. Zásada předvídatelnosti práva je dokonce obecně 

zdůrazněna jako základní myšlenka v oblasti práva a spravedlnosti. Zjednodušení činností, 

zrychlení řízení a snížení nákladů mají být důvody pro elektronizaci justice. 3 

Automatická nebo výběrová publikace 

Publikace či zveřejňování textů soudních rozhodnutí je odlišný institut od samotného 

vyhlašování soudních rozhodnutí. Vyhlašováním či vydáním rozhodnutí je plněna zákonná 

povinnost vůči jednotlivým stranám soudní věci, aby se dozvěděly, jak skončila jejich věc. To je 

nastaveno jako nutná podmínka platnosti rozhodnutí. Oproti tomu systémem zveřejňování 

máme na mysli spíše neformální nástroje, jak trvale zpřístupnit texty soudních rozhodnutí 

pro veřejnost jako celek. 

 

                                                      
3 Programové prohlášení vlády z června 2018, s. 13, 23, [online] dostupné: 
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-
cerven-2018.pdf [cit. 2018-08-21]. 

Policy Paper – Lukáš Králík, duben 2019 
 

eJustice a transparentnost soudů 

 
 

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf


POLICY PAPER | duben 2019 
 

Již od středověku se zaznamenávaly zajímavé a inspirativní soudní případy do krátkých 

upravených textů pro potřeby soudů i právníků. Později při formování současného typu 

centralizované správy i soudnictví v 19. století začaly být vydávány pravidelné periodické 

sbírky soudních rozhodnutí, kde byly zaznamenány vybrané případy. Nejdříve pouze díky 

aktivitě soukromníků, později i jako úřední sbírky. 

Tento již značně archaický styl ale fakticky přetrvává dodnes. Pouze vrcholné soudy, tj. Ústavní 

soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, mají povinnost ze zákona vydávat úřední sbírky 

jimi vybraných rozhodnutí. Závisí tedy pouze na názoru a uvážení těchto soudů, 

jaká rozhodnutí budou publikována. Je třeba zdůraznit, že původním zákonným účelem 

vydávání těchto sbírek je sjednocování výkladu a rozhodování nižších soudů. 

Úřední sbírky rozhodnutí nejsou tedy primárně určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Navíc 

v těchto sbírkách jsou v drtivé většině publikována pouze rozhodnutí těchto samotných 

vrcholných soudů a již nemáme skoro šanci se dostat k textům okresních, krajských a vrchních 

soudů, kde se odehrává nejvíce soudní aktivity. Je tak „filtrován“ a doporučován vrcholnými 

soudy pouhý zlomek všech rozhodnutí do úředních sbírek. 

A právě veřejnost by měla v moderní době 21. století mít možnost sama posoudit a vybrat, 

která soudní rozhodnutí jsou pro ni důležitá a zajímavá. K tomu jim dopomůže pouze státem 

zaručené a garantované hromadné automatické zpřístupňování na internetu. Elektronické 

zveřejňování textů soudních rozhodnutí zatím zavedly v našem prostředí pouze vrcholné soudy 

ze své vlastní iniciativy.  

Důvody ke zveřejňování na ústavní úrovni 

K znakům právního státu patří princip právní jistoty a předvídatelnost a jednotnost soudního 

rozhodování či legitimního očekávání. Občané by měli mít šanci se pravidelně seznamovat 

s aktuální rozhodovací praxí soudů. Mohli by tak formou jisté „edukace“ či zvyšováním jejich 

právního povědomí lépe předvídat výsledky případných sporů. Zároveň by mohlo dojít 

k racionalizaci počtu případných sporů, pokud by mohli předvídat výsledky a šance případných 

žalob a sporů. 

Dalším důvodem na ústavní rovině je právo na přístup k informacím. Orgány veřejné správy 

mají povinnost poskytovat informace o své činnosti. Toto právo na přístup k informacím je 

konkrétně i v soudním prostředí v praxi využíváno a správa soudů tak musí řešit jednotlivé 

případy vyžadování v krátkých zákonných lhůtách. 

Jiným důvodem čistě praktického rázu může být například i vzájemná kontrola a sjednocování 

rozhodování mezi soudci a soudy samotnými. Ve výsledku může vést taková praxe eventuálně 

i ke zvýšení samotné kvality rozhodování. 

Racionalizace, efektivita a úspory 

Při volání po kompletním zveřejňování můžeme spatřovat mimo právní důvody vycházející 

z ústavněprávních základů i důvody ryze praktické. Texty soudních rozhodnutí jsou v praxi 

často vyžadovány například právníky, občany, médii či akademiky. 

V rámci ústavního práva na přístup k informacím jsou soudy či úřady opakovaně zaplavovány 

formálními žádostmi o informace požadujícími poskytnutí textů konkrétních rozhodnutí. 

Vyhledávání a poskytování dokumentů zahlcuje v praxi většinu příslušných orgánů. Je pak 

nutno započítat zvýšené náklady na vyčlenění pracovníků vyřizujících takové žádosti. Pokud 

by takové informace byly automaticky průběžně vyvěšovány, odpadla by značná část dnešního 

vyžadování a poskytování takových informací.  



POLICY PAPER | duben 2019 
 

Elektronizací celého procesu zpřístupňování a pravidelným průběžným vyvěšováním textů 

rozhodnutí online na veřejně přístupných oficiálních stránkách se ušetří zásadní část 

obvyklých nákladů na úředníky i materiál. Pokud se jedná o stejný účel, tedy přístup 

k informaci (která by byla nakonec poskytnuta standardní formou podle zvláštního zákona), 

můžeme dosáhnout mnohem jednodušeji, rychleji a především levněji stejného cíle formou 

preventivního automatického zveřejnění stejné informace online na veřejném portálu. 

Z pohledu ekonomického musíme zdůraznit, že soudy (ale i úřady) hospodaří s veřejnými 

penězi a státním majetkem. Musí respektovat princip řádného hospodáře. Měli bychom tedy 

předcházet zbytečným nákladům a plýtvání s veřejnými prostředky. 

Interní ministerská instrukce a systém Judikatura 

Od roku 2003 ministerstvo spravedlnosti zavedlo na interní úrovni v rámci justice (státní 

správy soudů) povinnost evidovat vybraná rozhodnutí nižších (okresních, krajských 

a vrchních) soudů v elektronické podobě a ve vnitřním evidenčním systému v rámci 

tzv. Centrální evidence soudních rozhodnutí.4 

Od roku 2011 byla centrální evidence soudních rozhodnutí zpřístupněna i veřejnosti v databázi 

na internetových stránkách ministerstva.5 

Podle dostupných aktuálních údajů je zřejmé, že nepřibývá mnoho textů rozhodnutí nižších 

soudů a databáze není příliš naplňována.6 Některé soudy nezveřejňují téměř žádné rozsudky. 

ČR Celkový počet 

pravomocných 

rozhodnutí (2005-

2016)7 

Počet zveřejněných 

rozhodnutí v databázi 

JUDIKATURA (2000-

2019)  

Okresní soudy 6.320.208 0 

Krajské soudy 516.726 2.499 

Vrchní soudy 

(Praha+Olomouc) 

Nejsou dostupná data 287+490 

Na evropské úrovni vydává Evropská Komise pravidelnou hodnotící zprávu o fungování 

soudnictví. Z jejich grafů vyplývá, že ČR je z hlediska obecné dostupnosti informací 

ze soudnictví spíš na konci žebříčku. V otázce zajišťování online přístupu k textům rozhodnutí 

je někde kolem průměru, ale skóre vylepšují pouze zpřístupňovaná rozhodnutí vrcholných 

                                                      
4 Podle instrukce ministerstva spravedlnosti č. 20/2002-SM ze dne 20. června 2002, o postupu 
při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické 
evidence soudní judikatury. 
5 Databáze JUDIKATURA, [online] dostupné: 
http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod  [cit. 2017-08-31]. Zavedeno podle 
pokynů instrukce ministerstva spravedlnosti č. 223/2010-OD-ST ze dne 15. března 2011. 
6 Od roku 2011 byla zveřejněno pouze 2 875 rozhodnutí, přičemž za rok 2015 to bylo pouhých 75 
rozhodnutí. Oproti tomu např. Nejvyšší správní soud měl ve stejném období ve své databázi cca 95 tisíc 
rozhodnutí, stav k roku 2016. 
7 Český statistický úřad – Veřejná databáze – Statistiky, dostupné online z: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvo=KRI01&pvokc=&katalog=31008&z=T#w= [cit 2019-02-13].   

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=KRI01&pvokc=&katalog=31008&z=T#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=KRI01&pvokc=&katalog=31008&z=T#w
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soudů. V oblasti textů nižších soudů jsme na chvostu.8 Hlavním důvodem pro špatné 

hodnocení je právě zásadní nedostatek zveřejněných rozhodnutí nižších soudů. 

Vládní strategie tzv. eJustice 2020 

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo v roce 2015 nelegislativní materiál Resortní strategie 

pro rozvoj eJustice na období let 2016 až 2020, který vláda schválila usnesením v polovině 

roku 2016.9 Cílem této strategie byl rozvoj elektronizace justice.  

Jedním ze strategických cílů bylo konkrétně poskytování informací o rozhodování soudů. 

Cílem mělo být také sjednocení zveřejňování soudního rozhodnutí a zvýšení jeho přehlednosti.  

Pro usnadnění vyhledávání by měla vzniknout centrální databáze soudních rozhodnutí.  

Dalším pouze zvažovaným cílem může být podle strategie částečná automatizace anonymizace 

soudních rozhodnutí a její integrace do modulu tvorby soudních rozhodnutí. Do budoucna 

by tak mohlo být možné zveřejňování „všech“ soudních rozhodnutí (v anonymizované podobě) 

„alespoň v určitých agendách“. 10  

Zpráva ombudsmanky o stavu zveřejňování 

Na základě různých zjištění přistoupila Kancelář veřejného ochránce práv již v roce 2016 

k prošetřování této situace. Podle výsledků šetření ministerstvo spravedlnosti „neposkytuje 

soudům odpovídající metodické vedení pro zveřejňování rozhodnutí, dle sdělení soudů ani 

dostatečné finanční (personální) zajištění, a také tím, že nekontroluje, zda soudy naplňují 

databázi v souladu s instrukcí.“11 

Oproti tomu podle konkrétních zjištění a průzkumů úřadu ombudsmana pak databáze 

vrcholných soudů či soukromé komerční databáze právních informací obsahují řádově 

mnohem větší objem judikatury, a to paradoxně včetně rozhodnutí nižších soudů.  

Se závěry šetření byl pak na jaře 2017 seznámen ze strany úřadu veřejného ochránce práv 

přímo ministr spravedlnosti a měl přislíbit nápravu neutěšeného stavu.  

Akční plán pro otevření vládnutí 2018 až 2020 

Po vzrůstající kritice zevnitř i vně státní správy, nejen z odborných a akademických kruhů, bylo 

téma hromadného zveřejňování textů rozhodnutí během roku 2018 uchopeno i na vládní 

úrovni. Vláda přijala na konci července 2018 usnesení, kterým schválila Akční plán České 

republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.12  

                                                      
8 The 2018  EU justice scoreboard, [online] dostupné:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf [cit 2019-02-14].   
9 Resortní strategie eJustice byla schválena usnesením vlády č. 505 ze dne 8. června 2016, viz [online] 
dostupné: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-06-08 a https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/IHOAAAX957FF. [cit. 2018-08-21].  
10 Specifický cíl č. 4.2.7 strategie, s. 42-43. 
11 Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci naplňování evidence soudních rozhodnutí, viz 
[online] dostupné: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4496  a výroční zpráva veřejného ochránce 
práv, 2016, s. 57, viz [online] dostupné: https://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-
poslaneckou-snemovnu/, https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/Vyrocni-zprava-
2016_web.pdf  [cit. 2018-08-21]. Zpráva o šetření veřejného ochránce práv 
12 Usnesení vlády z 31. července 2018, přijaté pod č. 499, [online] dostupné:  https://apps.odok.cz/djv-
agenda?date=2018-07-31 a https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAB3GBJJ57 [cit. 2018-08-
21].  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-06-08
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAAAX957FF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAAAX957FF
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4496
https://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-snemovnu/
https://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-snemovnu/
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/Vyrocni-zprava-2016_web.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/Vyrocni-zprava-2016_web.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-07-31
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-07-31
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAB3GBJJ57
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Jedním z konkrétních závazků akčního plánu se stalo Zveřejňování rozhodnutí nižších 

soudů.13 Hlavním gestorem úkolu bylo určeno ministerstvo spravedlnosti. Konkrétním 

závazkem ministerstva v tomto případě je zajistit zveřejňování (zpřístupňování) textů 

pravomocných rozhodnutí soudů vrchních, krajských a okresních v elektronické formě 

(online). Jednotlivé dílčí úkoly v rámci závazku byly stanoveny dva. Za prvé, je to vytvoření 

anonymizéru ministerstvem spravedlnosti, a to v termínu do 31. prosince 2018. Druhým dílčím 

úkolem je „(z)veřejnění rozsudků v jedné soudní agendě“ s konečným datem splnění 

do 31. prosince 2020. 

Slovenský přístup 

V sousedním (a stále velmi příbuzném slovenském právním prostředí) je situace v oblasti 

kompletního zveřejňování či zpřístupňování textů soudních rozhodnutí dosti odlišná. 

Slovenská vláda totiž přistoupila již před delší dobou k velmi modernímu a revolučnímu 

systému totálního zpřístupňování. Od roku 2012 jsou tak v rámci databáze Slov-lex dostupné 

texty všech nově přijatých meritorních pravomocných rozhodnutí. Dále jsou také zveřejňována 

rozhodnutí končící řízení, rozhodnutí o předběžných opatřeních a rozhodnutí o odkladu 

vykonatelnosti rozhodnutí správního orgánu.14  

I přes občasné stesky především z řad soudců o nepřehlednosti a přeplněnosti databáze systém 

zdárně funguje a v praxi nenastávají žádné potíže s praktickými otázkami, jako je 

např. anonymizace či administrativní náročnosti pro státní správu soudů. V současné době 

je takto dostupných více než 2,9 milionu textů rozhodnutí. 

Jak je vidět na slovenském případě, je možno se dosti jednoduše a zároveň elegantně vypořádat 

se základními zákonnými požadavky na přístup k informacím i transparentností. Velmi 

racionální a efektivní je tak nejen šetření prostředků a pracovníků při poskytování informací, 

ale především sjednocení se systémem eSbírky a eLegislativy v rámci jedné webové platformy. 

Takový příklad je jistě hodný následování i v českém prostředí.  

Závěr a řešení 

Soudní rozhodnutí jsou jedním ze základních pramenů práva. Velmi aktuálním problémem 

v denní praxi je dostupnost aktuálních textů rozsudků. Především v případě nižších soudů jako 

jsou soudy vrchní, krajské či okresní. Moderní a transparentní veřejná správa soudnictví 

by měla v digitálním státě automaticky poskytovat online formou veškeré potřebné informace.  

Byla by tak zajištěna státem garantovaná veřejná kontrola a transparentnost soudnictví, stejně 

jako kompletní informovanost a přístup k faktickým pramenům aktuálního práva. Touto praxí 

jsou naplňována ústavní práva na přístup občanů k informacím i předvídatelnosti soudního 

rozhodování.  

Kompletní zpřístupňování může zvýšit kvalitu právního prostředí nejen mezi právníky, 

ale i ostatními občany. Pomůže i vnitřnímu sjednocení rozhodovací praxe mezi nižšími soudy 

samotnými. Ministerstvo spravedlnosti by proto mělo zajistit pravidelné a automatické 

naplňování veřejně přístupné internetové databáze tzv. Centrální evidence soudních 

rozhodnutí (zřízenou pro interní účely již roku 2003) texty rozhodnutí okresních, krajských 

                                                      
13 Závazek č. pod č. 4.2.2 - Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů, Akční plán České republiky 
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020, s. 12. 
14  Viz stránky slov. min. spravedlnosti, [online] dostupné: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Sudne-rozhodnutia/Pravna-uprava.aspx a 
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie [cit. 2019-02-14]. 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Sudne-rozhodnutia/Pravna-uprava.aspx
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie
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a vrchních soudů. Technickou otázkou může být, zda by měly doplňovat do databáze přímo 

soudy samotné nebo centralizovat celý proces skrze ministerstvo spravedlnosti. 

Dalším krokem by mohlo být ambicióznější spojení této databáze s doposud 

samostatnými databázemi vrcholných soudů (Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního 

soudu) do jednotné online veřejně přístupné databáze všech soudních rozhodnutí.  

Technický argument nutné anonymizace nemůže být v dnešní době překážkou. Účel ochrany 

osobních údajů je možno dosáhnout jasnými a předem nastavenými pravidly anonymizace. 

Proces anonymizace v praxi nepředstavuje časově významnější položku. 

Kompletní zveřejňování by mělo přinést i efekt ekonomický a úsporný. Snížila by se 

administrativní zátěž občanů i úřadů. V dnešní době jsou soudy nuceny poskytovat texty 

rozhodnutí na základě konkrétních žádostí o informace. Automatickým zveřejňováním by se 

ušetřily náklady a vynaložené prostředky ze státního rozpočtu. Naplnily by se tak nejen 

principy dobré správy, ale i princip řádného hospodaření s majetkem státu. 
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