Lesní společenství obcí, s.r.o.
Karasín čp. 3
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Doručeno datovou schránkou
5. června 2019
VĚC: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás
dovolujeme požádat o následující informace:


Souhrnnou výši odměn vyplacených Vaší společností uvolněným zastupitelům obce,1
kteří byli členy řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu Vaší společnosti, a to od
1. ledna 2013 do dnešního dne.

Obracíme se na Vás opět s novou žádostí o informace, a to z toho důvodu, že nadále
nechceme podstupovat soudní řízení a věříme, že nyní po rozhodnutí Ústavního soudu
již požadované informace poskytnete.
Jak jsme Vás již dříve informovali, dne 9. 4. 2019 Ústavní soud rozhodl nálezem, ve
kterém postavil najisto, že obchodní společnost, která je z 100% vlastněná státem, nebo
jinou veřejnoprávní korporací (obcí, městem, krajem), a to i ve společenství takových
korporací, nebo prostřednictvím dalších právnických osob, je veřejnou institucí, a tudíž
povinným subjektem podle zákona. Zde přikládáme odkaz na tiskovou zprávu a samotný
nález:
https://www.usoud.cz/aktualne/k-vykladu-pojmu-verejna-instituce-podlezakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/
Po nejnovějším zásahu Ústavního soudu tak již nemůže být jakýchkoliv pochyb o Vaší
povaze veřejné instituce, a tedy i povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Co se týče ochrany osobních údajů, ta je omezena u osob, které jsou příjemci veřejných
prostředků ve smyslu § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt
má zákonnou povinnost poskytnout u osob, které jsou příjemci veřejných prostředků,
základní osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce
trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. V tomto
rozsahu a u těchto osob se nejedná o porušení povinností o ochraně osobních údajů.

Uvolněným zastupitelem máme na mysli osobu splňující definici § 71 odst. 1 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.
1

K tomu je nutno také uvést, že se námi žádané informace týkají zastupitele, tedy
veřejného funkcionáře, který v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudu pro
lidská práva požívá sníženou míru ochrany své osobnosti, neboť jejich chování a výroky
jsou neustále vystaveny kritickému zkoumání jak veřejnosti, tak tisku (např. v rozsudku
ze dne 23. 5. 1991 ve věci Oberschlick proti Rakousku).
Informace, o které jsme Vás výše požádali, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě
patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, o. s., Muchova
13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v
elektronické a strojově čitelné podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové
schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu marek.zelenka@oziveni.cz.
Předem děkuji za vstřícnost a spolupráci při vyřizování Žádosti.
S úctou,
Za Oživení, o. s.
Mgr. Marek Zelenka
Předseda Oživení, o. s.

