
Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

E-mail: gpodatelggamkcxzcz

prodlužujeme o deset dní,

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Vážený pan

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 30.05.2017

MK 35198/2017 MK 35935/2017

Věc: Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací dle IniZ

Dne 22. 5. 2017 nám byla doručena Vaše Žádost o poskytnutí intormací dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „InfZ“), ve které nás žádáte

o zaslání písemného seznamu všech finančních transferů ze státního rozpočtu, z kapitol a

fondů, případně jiných typů transferů, spravovaných či řízených Ministerstvem kultury ČR, a

to za období 2001 — 2016, kde příjemcem transferu jsou

Zlínský kraj
obce Zlínského kraje
právnické osoby s účastí obcí Zlínského kraje

příspěvkové organizace založené nebo zřízené obcemi Zlínského kraj e.

V souladu s š 14 odst. 7 InfZ Vám oznamujeme, že lhůtu k poskytnutí informací

a to s ohledem na závažné důvody spočívající ve vyhledávání a

sběru objemného množství oddělených informací požadovaných V žádosti. Zároveň Vás

předběžně informujeme, že s ohledem na nutnost provedení mimořádně rozsáhlého

vyhledávání informací, je Ministerstvo kultury oprávněno na základě ustanovení š 17 odst. 1.

InfZ podmínit poskytnutí Vámi vyžádaných informací uhrazením nákladů za vyhledání těchto

informací. Výše úhrady bude stanovena na základě výpočtu dle Sazebnílcu úhrad

za poskytování informací (dále jen „Sazebník“), který je přílohou Příkazu ministra kultury

č. 9/2001 ze dne 14.3.2001.

Zmíněný bod l. písm. a) Sazebníku stanoví, „Za poskytování informací, vztahujících se

k působnosti Ministerstva kultury, které nej sou veřejně přístupné, zaplatí žadatel Ministerstvu

kultury úhradu nákladů, spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií,

opatřením technických nosičů dat. Konkrétní výši požadované úhrady a na základě jakých
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skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena, Vám sdělíme v souladu š 17 odst.

3 InÍZ ve shora prodloužené lhůtě.

S pozdravem



E-mail: gpodatelna©mkcncz

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Vážený pan

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 30.05.2017

MK 35198/2017 MK 36616/2017 OE

Věc: Výzva k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu

š 17 zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti o informace ze dne 22. 5. 2017

Dne 22. 5. 2017 Ministerstvo kultury ČR obdrželo žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím (dále též „žádost“), kterou podal pan bytem
(dále též „žadatel“), a to v následujícím znění uvedeném V žádosti:

\�Y]��O]*�38
žádám o poskytnutí

Písemného seznamu všech finančních transferů státního rozpočtu, z kapitol a fondů,

případnějiných typů transferů, spravovaných či řízených Alinisterstvem kultury CR, a to za

období 2001 — 2016, kde příjemcem transferujsou

Zlínslg? kraj
obce Zlínského kraje

- právnické osoby s účastí obcí Zlínského kraje
- příspěvkové organizace založené nebo zřízené obcemi Zlínského kraje.

Ministerstvo kultury ČR žádosti o informace vyhovělo a poskytnutí požadovaných informací

podmiňuje uhrazením nákladů za vyhledání těchto informací podle š 17 odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999

Sb. Tímto Ministerstvo kultury ČR oznamuje žadateli ve smyslu š 14 odst. 7 písm. b) zákona

č. 106/1999 Sb., v prodloužené lhůtě 10 - ti dnů, že informace, které byly vyhledány a zpracovány

na základě výše uvedené žádosti ze dne 22. 5. 2017, jsou připraveny k poskytnutí (odeslání) žadateli.

Ministerstvo kultury ČR tyto informace odešle bez zbytečného odkladu ve smyslu š 17 odst. 5 zákona

č. 106/1999 Sb. poté, co žadatel ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení této výzvy uhradí Ministerstvu

kultury ČR náklady za vyhledání těchto informací.

Ministerstvo kultury

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155
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Obsah počet

Identifikaceanásledné shromažďovánímateriálů | | | | | | 26 hodin

V souladu s poslední větou š 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo kultury ČR sděluje

žadateli, že výše úhrady byla Ministerstvem kultury ČR vyčíslena na základě následujících skutečností

a následujícím způsobem:

Ministerstvo kultlny ČR podmiňuje poskytnutí informací vyžádaných žadatelem dne

22. 5. 2017 uhrazením nákladů za vyhledání těchto informací dle š 17 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb.

na základě níže uvedeného výpočtu dle Sazebníku úhrad za poskytování informací

(dále jen „Sazebník"), který je přílohou Přikazu ministra kultury č. 9/2001 ze dne 14. 3. 2001, přičemž

aplikované ustanovení bodu 1. písm. a) Sazebnůcu bylo užito s ohledem na platné znění š 17 zákona

ě. 106/1999 Sb. bod 1. písm. a) Sazebníku stanoví, že „Za poskytování informací, vztahujících se

kpůsobnosti Ministerstva kultury ČR, které nejsou veřejně přístupné, zaplatí žadatel Ministerstvu

kultury ČR úhradu nákladů, spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií,

opatřením technických nosičů dat a odeslání informací ve výši 220,- Kč za každou započatou hodinu

výkonu při vyhledávání a zpracování vyžádané informace. Poštovné a ostatní náklady spojené

s odesláním vyžádané informace se řídí platným ceníkem poštovních služeb.

Informace byly vyhledávány s tím, že povinný subjekt tímto informuje žadatele, že časová

ztráta věnovaná pracovníky ke zpracování vyhledaných informací pro vypracování odpovědí
k jednotlivým bodům vyžadované žádosti a kformulaci a výpočtu výzvy k úhradě není povinným

subjektem zpoplatňována,

V souladu s posledni větou š 17 odst. 3 IníZ Ministerstvo kultury ČR sděluje, že výše úhrady

byla Ministerstvem kultlny ČR vyčíslena na základě následujících skutečností a následujícím

způsobem:

Ministerstvo kultury ČR proto tímto žadatele vyzývá k uhrazení částky ve výši

5.720,- Kč (slovy: „pěttisíctsedmsetdvacetkorunčeských“),

a to bud" v hotovosti v pokladně úřadu Ministerstva kultury, ul. Milady Horákové 139, Praha 6,
místnost č. Sb (přízemí), a to každý den pondělí až pátek od 13.00 — 14.00 hod. nebo bankovním

převodem na bankovní účet Ministerstva kultury ČR číslo variabilní symbol 3292,

jako specifický symbol uveďte prosím MK 33616/2017 OE.

Dle š 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. je poskytnutí informace podmíněno zaplacením

požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení této výzvy výše požadovanou úhradu

nezaplatí, Ministerstvo kultury ČR žádost o informace odloží.

Podle š 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. může žadatel podat stížnost na postup
při vyřizování žádosti o infomace, pokud nesouhlasí s výší úhrady, která je uvedena v této výzvě

podle š 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Podle š 16a odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

se stížnost podává u Ministerstva kultury na adrese Maltézské náměstí l, 118 11 Praha 1

nebo na epodatelna©mkcr.cz, a to do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. O podané stížnosti

rozhodne ministr kultury.

Přílohou Vám zasíláme informace o poskytovaných výdajích ve Zlínském kraji za rok 2016.

Poučení:



Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Vážený pan

Váš dopis značky
MK 35198/2017

Naše značka

MK 54131/20107 OE

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

E-mail:

Vyřizuje/linka V Praze dne: 25.08.2017

Věc: Vyrozumění o odložení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 22. 5. 2017 Ministerstvo kultury ČR obdrželo žádost o informace podle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále těž „žádost"), kterou podal

pan bytem (dále též „žadatel"). Žádost se týkala

písemného seznamu všech finančních transferů ze státního rozpočtu, z kapitol a fondů,

případně jiných typů transferů, spravovaných či řízených Ministerstvem kultury ČR, a to

za období 2001 — 2016, kde příjemcem transferu jsou Zlínský kraj, obce Zlínského kraje,

právnické osoby s účastí obcí Zlínského kraje, příspěvkové organizace založené nebo

zřízené obcemi Zlínského kraje.
Ministerstvo kultury ČR v prodloužené lhůtě 10-ti dnů ode dne přijetí žádosti ve smyslu

š 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. žadateli ve výzvě č.j. MK 36616/2017 OE

ze dne 30. 5. 2017 oznámilo v souladu s š 17 odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
že informace, které byly vyhledány a zpracovány na základě shora uvedené žádosti, jsou

připraveny k poskytnutí (odeslání) žadateli a Ministerstvo kultury ČR tyto informace odešle

žadateli bez zbytečného odkladu ve smyslu š 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. poté,

co žadatel ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení této výzvy uhradí Ministerstvu kultury ČR

náklady ve výši 5.720,- Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu věty druhé

š 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

V š 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. je stanoveno, že pokud žadatel do 60 dnů

ode dne doručení této výzvy výše požadovanou úhradu nezaplatí, Ministerstvo kultury ČR

žádost o informace odloží. Po dobu vyřizování stížnosti uvedená lhůta neběží.

Ministerstvo kultury ČR tímto ve smyslu š 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. žadateli

oznamuje, že jeho žádost o informace ze dne 22. 5. 2017 byla odložena, neboťve stanovené

lhůtě (tj. do 60 dnů ode dne 30. 5. 2017) nebyla zaplacena předepsaná úhrada.

ggodatelnagamkcnzcz

Ministerstvo kultury
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