PRÁVO VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, Z.S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Kdo jsme a čím se zabýváme:
Jsme právníci. Naším cílem je efektivně pomáhat veřejnosti prosazovat právo ve veřejném zájmu a
přispívat k efektivnímu mimosoudnímu řešení sporů. Zajímáme se zejména o komunální sféru, ale
samozřejmě sledujeme hospodárnost a účelnost čerpání veřejných prostředků i na celostátní úrovni.
Od roku 2015 poskytujeme široké veřejnosti bezplatné a zároveň plně profesionální právní
poradenství týkající se prevence korupčního jednání.
Naše činnost v roce 2016:
Právní poradenství pro (zejména) opoziční zastupitele:
Opoziční zastupitelé zpravidla nemají k dispozici odborný aparát a přesto musí na zasedání
zastupitelstva přijímat závažná rozhodnutí. Od založení spolku proto poskytujeme průběžné právní
poradenství zastupitelům města a obcí a to pomocí zkušené advokátky s mnohaletou praxí
v komunální sféře.
Projekt Právní poradna 2016:
V rámci projektu Právní poradny, které v roce 2016 podpořilo Ministerstvo vnitra dotací ve výši 100
tisíc korun, jsme poskytovali široké veřejnosti bezplatné právní poradenství zaměřené na prevenci
boje proti korupci. Jednalo se jak o tzv. základní poradenství, tak o poradenství rozšířené a konečně
i poradenství zaměřené výhradně na zastupitele měst a obcí. Jednotlivé kauzy zveřejňujeme a jejich
vývoj pravidelně aktualizujeme na našich webových stránkách www.pvvz.cz.
Specializované poradenství přímo související s podklady na aktuální zasedání zastupitelstva bylo
v rámci projektu poskytnuto zastupitelům města Zbiroh a Jablonec nad Nisou.
Právní poradenství poskytovala Mgr. Petra Bielinová, advokátka, která se tématu boje proti korupci
nepřetržitě věnuje již od roku 2011.
Vybrané kauzy v roce 2016 (řešené v rámci projektu Právní poradna 2016):
Zadostiučinění za nesprávný úřední postup (nevydání informace)
Tři roky se krajský úřad pomocí různých kliček a obstrukcí vyhýbal poskytnutí informace, na níž má
žadatel právo. Nyní soud rozhodl: je to neúcta nejen k žadateli, ale i k zákonodárcům. Žadateli o
informace přiznal mu právo na zadostiučinění ve výši 40 tisíc korun. Odvolací soud rozhodnutí v

prosinci 2015 potvrdil. Soudní řízení stále pokračuje, neboť Zlínský kraj podal dovolání
k Nejvyššímu soudu. Ten ve věci dosud nerozhodl.
Více zde: http://www.pvvz.cz/news/prulomovy-rozsudek-muz-vysoudil-40-tisic-od-uradu-ktery-muodmital-poskytnou-informace/
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou - informace dle zákona o obcích
Zastupitel města Liberec pan Jaromír Baxa se od listopadu 2015 domáhá na společnosti Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce informace z titulu své funkce zastupitele informace o dvou
uzavřených obchodních smlouvách. Jedná se o takový typ smlouvy, kterou by městem vlastněná
společnost měla od července 2016 sama uveřejňovat v registru smluv pod sankcí neúčinnosti,
respektive neplatnosti. Konkrétně jde o smlouvu o nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot
CNG a o smlouvu se společností Direct Pay, s.r.o. Soud ve věci dosud nerozhodl. Více zde:
http://www.pvvz.cz/news/dopravni-podnik-mest-liberce-a-jablonce-nad-nisou-informace-dlezakona-o-obcich/
Zdiby – nezveřejnění příspěvku opozičních zastupitelů týkající se územního plánu
V projednávaném případě dva zastupitelé obce Zdiby požádali o zveřejnění příspěvku, který
pojednával o tom, proč je dle jejich názoru třeba nový územní plán. Vydavatel článek nezveřejnil ani
do třech měsíců od doručení. Následně zastupitelé požádali o zveřejnění tzv. doplňující informace
ve smyslu tiskového zákona. Vydavatel na žádost reagoval tak, že zveřejnění příspěvku otevřeně
odmítl. Zastupitelé se proto obrátili s naší pomocí na jaře 2016 na Okresní soud pro Prahu východ.
Žaloba byla úspěšná a vydavatel je dle rozsudku z října 2016 (zatím nepravomocného, písemně byl
vypracován až v prosinci 2016) povinen uveřejnit příspěvek o územním plánu Zdib. Vydavatel
radničního periodika podal proti rozsudku odvolání, které bude projednáváno v květnu 2017. Více
zde: http://www.pvvz.cz/news/zdiby-nezverejneni-clanku-zastupitelu-tykajici-se-uzemniho-planu/
Demolice Jezdeckých kasáren, Prostějov
Město Prostějov získalo v roce 2004 bezúplatně od Vojenské ubytovací a stavební správy Brno
mimo jiné i budovu „Městská (Jezdecká) kasárna“. K možné rekonstrukci objektu nakonec
zastupitelé města na svém 11 zasedání dne 2. 11. 2015 nepřistoupili, a přiklonili se k demolici
objektu. Jedním z důvodů, proč bylo takové rozhodnutí přijato, je i skutečnost, že z podkladů, které
jim předkladatel návrhu na demolici objektu Ing. Zdeněk Fišer v listopadu 2015 předložil, mohli
zastupitelé nabít mylného dojmu, že rekonstrukce je ve srovnání s novostavbou finančně velmi
nevýhodná. Právo ve veřejném zájmu ve spolupráci s aktivním občanem, který se o budovu
Jezdeckých kasáren dlouhodobě zajímal, podalo v prosinci 2016 na zastupitele města
Prostějov trestní oznámení. Případem se nyní zabývá policie ČR.
Více zde: http://www.pvvz.cz/news/demolice-prostejovskych-jezdeckych-kasaren/

Finanční zpráva:
Rozvaha k 31.12.2016 (v celých tis. Kč):
Aktiva:

A
B

Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky na účtech
AKTIVA CELKEM

Stav k prvnímu dni
0
4.462
4.462
4.462
4.462

Stav k poslednímu dni
0
50.700
50.700
50.700
50.700

Stav k prvnímu dni
0
0
0
70.000
70.000
70.000
70.000

Stav k poslednímu dni
-65.538
-65.538
-65.538
77.500
77.500
77.500
11.962

Pasiva:

A

B

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Závazky ke členům sdruženým ve spolku
PASIVA CELKEM

Výkaz zisků a ztrát (v celých tis. Kč):
Celkem

142.905
3.164
139.741
0
8.000
8.000
3.000
3.000
153.905

Hospodářská
činnost
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky - dary
VÝNOSY CELKEM

100.000
92.643
92.643
192.643

0
0
0
0

100.000
92.643
92.643
192.643

C

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu

38.738
0

0
0

38.738
0

D

Výsledek hospodaření po zdanění

38.738

0

38.738

A

B

NÁKLADY

Hlavní činnost

Spotřebované nákupy a služby
Spotřeba materiálu
Spotřebované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

142.905
3.164
139.741
0
8.000
8.000
3.000
3.000
153.905

Název a sídlo:
Právo ve veřejném zájmu, z. s.
Sídlo: Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha 4
IČ: 03853462
spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 62018, právní forma: spolek
datum zápisu: 20. 3. 2015
datum vzniku spolku: 20. 3. 2015
Účel spolku:
1.rozvoj občanské společnosti, ochrana demokracie a posilování právního státu
2.ochrana občanských a lidských práv,
3.podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných,
4.prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě,
5.prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými
organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem,
6.vzdělávání, školení a osvěta,
7.přispět k propagaci mimosoudního řešení sporů ve všech možných oblastech práva.
Statutární orgány spolku:
Předseda spolku: Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz
Další kontaktní údaje:
Bankovní spojení:
2900774131/2010
www.pvvz.cz
Právní poradenství poskytuje: Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz
Mob. 605 54 34 19
Poděkování za finanční podporu v roce 2016:
Za finanční podporu formou dotace ve výši 100 tisíc Kč děkujeme Ministerstvu vnitra ČR.
Za další finanční dary děkujeme našim stálým podporovatelům, konkrétně panu Luďkovi Maděrovi
(12.000,- Kč), panu Ivanovi Ftorekovi (8.000 Kč), společnosti Microteam s.r.o. (8.000,- Kč), panu
Jaromíru Baxovi (2.000 Kč), paní Radce Rancové (500,- Kč) a paní Kateřině Netíkové (500,- Kč).

