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Vážený pane řediteli,
Národní ústav lidové kultury, se sídlem Zámek 672, 696 62 Strážnice, obdržel dne 24. 2. 2021 do
datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. V žádosti, která je zaregistrována pod č. j. 2021/199/NULK, požadujete informaci „v rámci
projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků a zaměstnanců
státem řízených subjektů“. K Vaší žádosti sděluji:
Národní ústav lidové kultury je státní příspěvkovou organizací a je samostatnou právnickou
osobou. Národní ústav lidové kultury není „státem řízený subjekt“, ani v něm nepracují „nejvyšší státní
úředníci“. Postavení samostatné právnické osoby stanoví § 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.
Mezi státní příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem, a to je nutno zdůraznit, není vztah
podřízenosti a nadřízenosti. Zřizovatel může vůči jím zřizované státní příspěvkové organizaci činit jen
taková právní jednání, která mu právní řád ukládá nebo alespoň umožňuje. Tento princip, nepochybně
Hlídač státu, z. ú., zná. Formuluje jej právní teorie jako zásadu zákonnosti a v platném právním řádu jej
zavádí Ústava České republiky ve svém čl. 2 odst. 3. Podle tohoto ustanovení platí, že státní moc lze
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Tak zřizovatel státní příspěvkové
organizace například jmenuje či odvolává jejího ředitele (§ 33 a § 73 zákoníku práce) a má působnost
týkající se financování příspěvkové organizace (§ 45 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.). Přímou nařizovací
pravomoc ovšem zřizovatel, zde tedy Ministerstvo kultury, vůči Národnímu ústavu lidové kultury nemá.
Z výše uvedeného vyplývá, že dotaz se nevztahuje k působnosti Národního ústavu lidové kultury.
Proto Národní ústav lidové kultury žádost odkládá v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999
Sb.
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