Nelahozeves
Datovou schránkou
V Praze dne 11. Srpna 2013
Věc: odpověď na žádost o informaci ze dne 5. 8. 2013
Vážená paní starostko,
K Vaší žádosti o informaci uvádím následující: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví v § 2
odst. 1 jako tzv. Povinné subjekty státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Pouze
tyto subjekty jsou za stanovených podmínek povinné poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jejich působnosti.
Oživení je občanské sdružení, tedy z podstaty věci by se na něj teoreticky mohla vztahovat pouze tzv. veřejná instituce.
Podlé ustálené judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu patří mezi relevantní hlediska pro určení, zda
se jedná o instituci veřejnou či soukromou tyto kritéria:
a) způsob vzniku (zániku) instituce (z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti soukromoprávního úkonu),
b) hledisko osoby zřizovatele (z pohledu toho, zda je zřizovatelem instituce jako takové stát či nikoli; pokud ano, jedná
se o znak vlastní veřejné instituci),
c) kdo je subjektem vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází ke kreaci orgánů státem či
nikoli; jestliže ano, jde o charakteristický rys pro veřejnou instituci),
d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (existence státního dohledu je přitom typická pro
veřejnou instituci)
e) veřejný nebo soukromý účel instituce.
Pokud jde o občanské sdružení Oživení, toto vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb., o svobodném sdružování občanů
jako samostatné a dobrovolné sdružení. Zakladatelem sdružení byly fyzické osoby (nikoli stát či jakýkoli jeho orgán).
Vrcholným orgánem Oživení je valná hromada, kterou tvoří členi sdružení (v historii i dnes pouze fyzické osoby).
Statutárním orgánem je předseda sdružení, který je volen valnou hromadou (tj. členy Oživení – fyzickými osobami) a
výkonný ředitel, kterého najímá a propouští předseda sdružení se souhlasem valné hromady. Oživení není pod
dohledem jakékoli státní instituce. Cíle Oživení jsou ryze soukromé, nepodílí se na státní správě ani samosprávě.
Z výše uvedeného je zřejmé, že Oživení není Povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a Vámi citovaný zákon se na něj nevztahuje.
K Vašemu dotazu, na základě jakého podkladu se Oživení domáhalo poskytnutí informace od obce Nelahozeves,
uvádíme, že informací jsme se domáhali na základě našeho ústavního práva na informace, kterému odpovídá povinnost
územně samosprávného celku informace poskytovat, když tato povinnost je pro územně samosprávný celek
konkretizována právě Vámi citovaným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K Vašemu dotazu, kdo a jakou formou nám poskytl informace, uvádíme, že veškeré relevantní informace, které ve věci
chceme zveřejnit, jsou uvedeny na našich webových stránkách http://www.bezkorupce.cz/kauzy/nelahozeves-vz-bezsouteze. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.
S přátelským pozdravem

Oživení, o.s.
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení

