V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, žádám o sdělení,
zda Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), Podolská 401/50, 147 00 Praha,
dostává na svou činnost nějaké prostředky (příspěvky, granty a pod.- dál "Příspěvky")
z veřejných prostředků našeho státu, a pokud ano, v kterém roce v jaké výši je dostali v letech
2012 a 2013, a 2014. Pokud Příspěvky bývají na ně převáděny po květnu běžného roku, stane
se tomu tak i letos? Který ústřední orgán státní správy v kladném případě tyto prostředky na
SČMBD převádí?

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
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V Praze dne 27.6.2014
Č. j.: MF-46284/2014/21/731IK
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Na Ministerstvo financí bylo dne 6. června 2014 bylo doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací:
„V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, žádáme sdělení,
zda Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), Podolská401/50, 147 00 Praha,
dostává na svou činnost nějaké prostředky (příspěvky, granty a pod.- dál "Příspěvky") z veřejných
prostředků našeho státu, a pokud ano, v kterém roce v jaké výši je dostali v letech 2012 a 2013,
a 2014. Pokud Příspěvky bývají na ně převáděny po květnu běžného roku, stane se tomu tak i
letos? Který ústřední orgán státní správy v kladném případě tyto prostředky na SČMBD převádí?“.
Na základě prověření v námi dostupných podkladech konstatujeme, že tomuto zájmovému
sdružení nebyly v roce 2012, 2013 ani v roce 2014 poskytnuty ze státního rozpočtu žádné finanční
prostředky na jeho činnost.
V této souvislosti poznamenáváme, že pouze v letech 2003 až 2009 byly Svazu českých
a moravských bytových družstev (IČO 00056553) postupně ze státního rozpočtu
uvolněny prostředky v celkové výši 2,9 mil. Kč, které byly určeny na financování právní pomoci
malým bytovým družstvům. Tyto prostředky byly poskytovány prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj jako ústředního orgánu státní správy, který má v gesci problematiku bytové
politiky v České republice.

