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Rada města schválila dne 20. 2. 2015 doporučení příspěvkovým organizacím statutárního 
města Liberec ke zveřejňování informací. Tento materiál předkládáme zastupitelstvu města na 
vědomí formou informace. 

 
Transparentnost výkonu veřejné správy a samosprávy, průhledné hospodaření s veřejnými 
prostředky a svobodný přístup občanů k informacím je jedním z cílů a záměrů Statutárního 
města Liberec. Předpokladem úspěšné realizace tohoto cíle je též jeho prosazení 
v příspěvkových organizacích města, které jsou jakožto povinné subjekty dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, ve znění pozdějších předpisů, povinny 
poskytovat a zveřejňovat informace o své činnosti. 
 
Z výše uvedených důvodů připravil odbor péče o občany doporučení pro příspěvkové 
organizace k zajištění transparentnosti jejich činnosti a hospodaření s veřejnými prostředky. 
Statutární město Liberec bude v rámci hodnocení činnosti příspěvkových organizací a 
hodnocení jejich ředitelů přihlížet k tomu, zda příspěvková organizace uvedená doporučení 
naplňuje. 
 
 
Doporučení:   
 

1. SML doporučuje příspěvkovým organizacím provést do 28. 2. 2015 kontrolu, zda 
naplňují požadavky zákona, a následně uvést případné nedostatky do souladu se 
zákonnými požadavky. 

 
2. SML upozorňuje příspěvkové organizace na jejich zákonnou povinnost zveřejňovat 

výroční zprávy a účetní závěrky a tyto každoročně zakládat do sbírky listin 
obchodního rejstříku. 

 
3. SML doporučuje příspěvkovým organizacím zveřejňovat plné znění uzavíraných 

smluv, včetně dodatků.  
 

4. SML doporučuje příspěvkovým organizacím vkládat od 1.1.2015 do textu smluv 
následující doložku transparentnosti: „Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s 
případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
 
Příloha: Doporučení statutárního města Liberec příspěvkovým organizacím k zajištění 
transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doporučení statutárního města Liberec příspěvkovým organizacím k zajištění 
transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění 

požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 

1. Zveřejňování a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

 
Příspěvkové organizace jsou povinny zveřejňovat a poskytovat informace podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Příspěvkové organizace mají tak povinnost: 

-  zveřejňovat informace dle § 5 odst. 1 zákona,  

- ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit informace dle §5 odst. 2 zákona a  

- poskytovat informace na základě žádostí (viz §14 a násl.).  
 
Informace poskytnuté na žádost musí být do 15 dnů od jejich poskytnutí zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické 
podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit 
doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. 
 
Při poskytování a zveřejňování informací jsou povinné subjekty zároveň povinny zajistit 
ochranu některých informací a tyto nezveřejňovat, resp. je žadateli neposkytovat. Jedná se 
např. o informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, obchodní tajemství, 
utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilosti atd. (viz § 7-11 zákona). 
 
Přehled a strukturu povinně zveřejňovaných informací stanoví blíže vyhláška č. 442/2006 
Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (viz přílohy 1 a 2 vyhlášky). 
 
Postup pro podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace, rozhodování o 
písemné žádosti, možnosti odvolání či podání stížnosti upravuje §14 a násl. zákona.  
 
Subjekty povinné ke zveřejňování informací jsou současně povinny každoročně vždy do 1. 
března zveřejňovat výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací. Náležitosti výroční zprávy stanoví § 18 zákona.  
 
Přestože zákon nestanoví sankce za nesplnění těchto povinností, jedná se stále o zákonné 
povinnosti a SML doporučuje a vyzývá příspěvkové organizace, aby postupovaly v souladu se 
zákonem a povinné informace zveřejňovaly a zpřístupňovaly.  
 
Doporučení:  SML doporučuje příspěvkovým organizacím provést do 28. 2. 2015 kontrolu, 

zda naplňují požadavky zákona, a následně uvést případné nedostatky do 
souladu se zákonnými požadavky. 

 
 
 
 

 



2. Zveřejňování výročních zpráv a účetních závěrek 
 

Příspěvkové organizace SML jsou účetní jednotky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se zapisují do obchodního rejstříku, 
vztahuje se na ně povinnost dle § 21a zákona o účetnictví ke zveřejnění výroční zprávy a 
účetní závěrky . Tuto povinnost splní uložením výroční zprávy a účetní závěrky do sbírky 
listin obchodního rejstříku (viz § 66c zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob). Nesplnění této povinnosti ani na základě výzvy rejstříkového 
soudu, může tento sankcionovat uložením pokuty až do výše 100.000 Kč (viz § 104 zákona o 
veřejných rejstřících). Zároveň se jedná o přestupek dle § 37 odst. 1 písm. g) zákona o 
účetnictví, za kterým může být uložena pokuta do výše 3%  aktiv. 
 
Doporučení: SML upozorňuje příspěvkové organizace na jejich zákonnou povinnost 

zveřejňovat výroční zprávy a účetní závěrky a tyto každoročně zakládat do 
sbírky listin obchodního rejstříku. 

 
 

3. Zveřejňování smluv 
 

Doporučení: SML doporučuje příspěvkovým organizacím zveřejňovat plné znění 
uzavíraných smluv, včetně dodatků.  

 
SML doporučuje příspěvkovým organizacím vkládat od 1.1.2015 do textu 
smluv následující doložku transparentnosti: „Smluvní strany prohlašují, že 
souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s 
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.“  

 
Smlouvy je možné zveřejňovat na svých internetových stránkách nebo v „centrálním“ registru 
smluv spravovaném Ministerstvem vnitra:  
https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/popis.html 
 
Skutečnost, zda příspěvková organizace zveřejňuje uzavírané smlouvy, bude jedním z  kritérií 
hodnocení činnosti ředitelů příspěvkových organizací.  
 
 
 


