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*MKCRX00BRE2C* 
Ministerstvo kultury 
 

Maltézské náměstí 471/1       Telefon: 257 085 111 
118 11 Praha 1        Fax: 224 318 155  
         E-mail: epodatelna@mkcr.cz  
 

KOLŠTEJN, a.s.      GEORGIUS DENATOR, s.r.o. 
Branná 1       Babíčkova 1146/8a 
788 25 Branná       779 00 Olomouc 

Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje/tel: V Praze dne:  
 MK 69496/2017 PI  10. 11. 2017 

R O Z H O D N U T Í  

Ředitel odboru Památkové inspekce Ministerstva kultury České republiky jako věcně 
příslušný orgán povinného subjektu (Ministerstvo kultury České republiky) ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „povinný subjekt“) v záležitosti žádosti o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o svobodném přístupu k informacím“) podané společností 
KOLŠTEJN, a. s., Branná 1, 788 25 Branná, IČ 27418201 a společností GEORGIUS 
DENATOR, s.r.o., Babíčkova 1146/8a, 779 00 Olomouc, IČ 25389505 (dále jen „žadatel“) 
prostřednictvím elektronické podatelny dne 25. října 2017 a zaevidované povinným 
subjektem pod čj. MK 67775/2017 POD, v níž se domáhaly zaslání „písemného zápisu 
z návštev – kontrol objektů zámku Kolštejn v Branné a zámku v Loučné nad Desnou 
s uvedením připomínek či podnětů“, rozhodl takto: 

Žádost o poskytnutí informace se odmítá, 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 
a na základě ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého 
vyplývá, že povinnost povinného subjektu poskytovat informace „se netýká vytváření nových 
informací ani dotazů na budoucí rozhodnutí“. 

Odůvodnění 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací 
pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, 
kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí budoucí nikoli existující informace ve smyslu 
§ 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové 
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informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. 
Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, 
byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

K podáním žadatele evidovaným č. j. MK 59039/2017 POD ze dne 19. 9. 2017 a č. j. MK 
65442/2017 POD ze dne 16. 10. 2017 ve věci zaslání „písemného zápisu z návštev – kontrol 
objektů zámku Kolštejn v Branné a zámku v Loučné nad Desnou s uvedením připomínek či 
podnětů“, vedené ve spisu MK-S 13798/2017, Památková inspekce tento podrobný záznam 
z obhlídky stále zpracovává, v brzké době jej však ukončí a o jeho výsledku bude žadatele 
písemně informovat. 

V příloze zasíláme záznam zjištění z pracovních cest konaných v rámci kontroly Krajského 
úřadu Olomouckého kraje prováděné Památkovou inspekcí Ministerstva kultury v roce 2017, 
který byl zpracován po ukončení těchto cest. Informace o obhlídce zámku Kolštejn v Branné 
a zámku v Loučné nad Desnou nebyly promazány. U ostatních informací platí pro tato zjištění 
povinnost mlčenlivosti vyplývající z § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého má kontrolující osoba povinnost 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti 
s kontrolou. Kontrolujícího může mlčelivosti zprostit ten, v jehož zájmu tuto povinnost 
kontrolující osoba má. Touto osobou ve vztahu k objektům zámku Kolštejn v Branné a zámku 
v Loučné nad Desnou je, dle názoru Památkové inspekce, nesporně vlastník předmětných 
nemovitostí a právě v tomto duchu chápeme i podání v této věci. Z tohoto důvodu obsahuje 
připojený záznam pouze informace o obhlídce výše zmíněných zámků. 

Závěrem Ministerstvo kultury uvádí, že podání je na hlavičkovém papíře, v jehož záhlaví je 
uveden následující text: „KOLŠTEJN a.s., Branná 1, 788 25 Branná, IČ 27418201 
GEORGIUS DENATOR s.r.o., Babíčkova 1146/8a, 779 00 Olomouc, IČ 25389505“. Jako 
podpisová doložka je uveden následující text: „ člen představenstva KOLŠTEJN a.s. 
jednatel GEORGIUS DENATOR s.r.o.“. Ministerstvo kultury s ohledem na personální 
propojení obou společností i charakter podání, kdy žádost o poskytnutí informace je uvedena 
na jedné listině, považuje za společné podání obou právnických osob a reaguje na ně jedním 
rozhodnutím ve věci. 

S ohledem na výše uvedené rozhodlo ministerstvo tak, že žádost o poskytnutí informací 
odmítlo. 

Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona 
o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Odvolací lhůta činí 
na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení 
s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Rozklad lze podat na adrese Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, 
a rozhoduje o něm do 15 dnů od jeho doručení ministr kultury. Neučiní-li tak, má se za to, že 
vydal rozhodnutí, kterým rozklad zamítl; za den doručení rozhodnutí se v takovém případě 
považuje den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o rozkladu. 

otisk úředního razítka 

ředitel Památkové inspekce 
Ministerstva kultury 

Příloha 
Záznam zjištění z pracovních cest (2x A4) 
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