Doporu ení Statutárního m sta Liberec p ísp vkovým organizacím k zajišt ní
transparentnosti jejich innosti, hospoda ení s ve ejnými prost edky a k napln ní
požadavk zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím

1.

Zve ej ování a poskytování informací dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím.

P ísp vkové organizace jsou povinny zve ej ovat a poskytovat informace podle zákona o
svobodném p ístupu k informacím. P ísp vkové organizace mají tak povinnost:
zve ej ovat informace dle § 5 odst. 1 zákona,
ve svém sídle v ú edních hodinách zp ístupnit informace dle §5 odst. 2 zákona a
poskytovat informace na základ žádostí (viz §14 a násl.).
Informace poskytnuté na žádost musí být do 15 dn od jejich poskytnutí zve ejn ny zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podob , nebo mimo ádn rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací posta í zve ejnit doprovodnou informaci vyjad ující jejich obsah.
P i poskytování a zve ej ování informací jsou povinné subjekty zárove povinny zajistit
ochranu n kterých informací a tyto nezve ej ovat, resp. je žadateli neposkytovat. Jedná se
nap . o informace dle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , obchodní tajemství,
utajované informace dle zákona . 412/2005 Sb., o ochran utajovaných informací a bezpe nostní zp sobilosti atd. (viz § 7-11 zákona).
P ehled a strukturu povinn zve ej ovaných informací stanoví blíže vyhláška . 442/2006
Sb., kterou se stanoví struktura informací zve ej ovaných o povinném subjektu zp sobem
umož ujícím dálkový p ístup (viz p ílohy 1 a 2 vyhlášky).
Postup pro podávání a vy izování písemných žádostí o poskytnutí informace, rozhodování o
písemné žádosti, možnosti odvolání i podání stížnosti upravuje §14 a násl. zákona.
Subjekty povinné ke zve ej ování informací jsou sou asn povinny každoro n vždy do 1.
b ezna zve ej ovat výro ní zprávu za p edcházející kalendá ní rok o své innosti v oblasti
poskytování informací. Náležitosti výro ní zprávy stanoví § 18 zákona.
P estože zákon nestanoví sankce za nespln ní t chto povinností, jedná se stále o zákonné povinnosti a SML doporu uje a vyzývá p ísp vkové organizace, aby postupovaly v souladu se
zákonem a povinné informace zve ej ovaly a zp ístup ovaly.
Doporu ení: SML doporu uje p ísp vkovým organizacím provést do 28. 2. 2015 kontrolu,
zda napl ují požadavky zákona, a následn uvést p ípadné nedostatky do souladu se zákonnými požadavky.

2.

Zve ej ování výro ních zpráv a ú etních záv rek
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P ísp vkové organizace SML jsou ú etní jednotky dle zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví,
ve zn ní pozd jších p edpis . Vzhledem k tomu, že se zapisují do obchodního rejst íku, vztahuje se na n povinnost dle § 21a zákona o ú etnictví ke zve ejn ní výro ní zprávy a
ú etní záv rky. Tuto povinnost splní uložením výro ní zprávy a ú etní záv rky do sbírky
listin obchodního rejst íku (viz § 66c zákona . 304/2013 Sb., o ve ejných rejst ících právnických a fyzických osob). Nespln ní této povinnosti ani na základ výzvy rejst íkového soudu, m že tento sankcionovat uložením pokuty až do výše 100.000 K (viz § 104 zákona o
ve ejných rejst ících). Zárove se jedná o p estupek dle § 37 odst. 1 písm. g) zákona o ú etnictví, za kterým m že být uložena pokuta do výše 3% aktiv.
Doporu ení: SML upozor uje p ísp vkové organizace na jejich zákonnou povinnost zve ejovat výro ní zprávy a ú etní záv rky a tyto každoro n zakládat do sbírky listin obchodního rejst íku.

3.

Zve ej ování smluv

Doporu ení: SML doporu uje p ísp vkovým organizacím zve ej ovat plné zn ní uzavíraných smluv, v etn dodatk .
SML doporu uje p ísp vkovým organizacím vkládat od 1.1.2015 do textu
smluv následující doložku transparentnosti: „Smluvní strany prohlašují, že
souhlasí s p ípadným zve ejn ním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis .“
Smlouvy je možné zve ej ovat na svých internetových stránkách nebo v „centrálním“ registru
smluv spravovaném Ministerstvem vnitra:
https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/popis.html
Skute nost, zda p ísp vková organizace zve ej uje uzavírané smlouvy, bude jedním z kritérií
hodnocení innosti editel p ísp vkových organizací.
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