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Vážen;

Ministerstvu kuitury (dále jen „ministerstvtřů byla dne 19. 7. 2017 pod čj. ivíK 471521201?
POD, doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle ust. š 2 an. zák, č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Vaší žádosti o zaslání Výroční zprávy Ministerstva kultury za rok 2016 mohlo být vyhověno,a proto Vám je současně zaslána požadovaná Výroční zpráva. Pokud jde o žádost c adresář
registrovaných církví a náboženských společností a evidovaných (ve Vašem podání jeuvedeno církevních) právnických osob, nezbývá, než Vás odkázat na adresář uveřejněný na
webových stránkách ministerstva zde: htgpz/lwwwímkcncz/cns internet/. Pod tímto odkazem
se nachází jak elektronická verze Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností,tak Rejstříku evidovaných právnických osob, a lze zde nalézt veškeré Vámi požadovanéinformace a stejně tak texty základních dokumentů registrovaných církví a náboženskýchspolečností a stanov účelových zařízení zřizovaných Církvi římskokatolickou.

Vaše opakované dotazy směřující k majetku, který byl restituován Rytířským řádem
křižovníků s červenou hvězdou. Již Vám bylo sděleno, že ministerstvo není orgánemevidujícím církevní restituce. Se žádostí o zveřenění této informace se můžete obrátit
zejména na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 — Žižkov, který jekompetentní rozhodovat o restitucích nemovitého majetku, který slouží k zemědělské a s ní
související činnosti (nebo získat přehled informací zde:

htgp://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce/informacc-o-mdanvch-vvzvach-a-dohodaclý,
případně na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 — Nové Město, který zastupuje stát vrestitučních sporech před soudy.Ohledně Vámi použitého pojmu „hodnota restitucí“ je pak třeba uvést, že pokud docházík vydání věci, není stanovena cena této věci. Např. u restitucí půdy se cena stanoví teprvetehdy, když se nemovitá věc nevydává a poskytuje se za ni finanční náhrada.



Příloha: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2016

S pozdravem

Vzhledem ktomu, že Vám požadované informace byly poskytnuty, případně Vám byly
v souladu s ust. š 6 zák. č. 106/1999 Sb. údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněných
informací, není nutné vydávat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.


