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R O Z H O D N U T Í  
 
 
Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán 
ve věci poskytování informací podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), rozhodlo podle 
ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 písm. a ) zákona a ustanovení § 67 a násl., z. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, ve věci žádosti , advokáta se 
sídlem , ze dne 15. 6. 2018, č. j. 42721/2018 POD,  

 
 

t a k t o :  
 
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se   o d m í t á .  
 
 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 
Dne 15. 6. 2018 obdrželo ministerstvo žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podanou žadatelem  

, advokátem zastupujícím Rybářství Třeboň Hld. A.s., IČ 46678191, se 
sídlem Rybářská 801, Třeboň, jako žalované v několika církevních restitučních sporech, 
týkající se údajů obsažených v části D (Příklady přehledů dohledaného majetku diecézí a řádů 
a příklady vyhodnocení) dokumentu Evidence původního církevního majetku provedená 
církvemi a náboženským společnostmi v období od roku 1990 do roku 2007, který je 
uveřejněn jakožto Příloha č. 6 na internetových stránkách ministerstva zde: 
https://www.mkcr.cz/rozsah-puvodniho-cirkevniho-majetku-459.html.  
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Žadatel žádá o poskytnutí informací, resp. o vysvětlení k výše uvedeným dokumentům, které 
sloužily jako podklad pro výpočet finanční náhrady ve smyslu § 15 zákona č. 428/2012 Sb. 
 
V prvním případě se jedná o informaci, zda v údaji o celkové výměře druhu pozemku rybníky 
(chov ryb) – 832.022 m2 v Českém Krumlově jsou zahrnuty i rybníky o celkové výměře 
229.583 m2. Konkrétně se jedná o rybníky Slepičník a Smrk (v k. ú. Lhota u Vlachnovic), 
Herdovský a Vlachnovický (v k. ú. Vlachnovice), Prelátský a Cikán (v k. ú. Petrovice u 
Borovan). 
 
V dalším případě se jedná o informaci, proč u pozemků ve Vyšším Brodě nejsou zmíněny 
žádné pozemky druhu rybník (chov ryb) v příslušné kolonce, ačkoliv tomu tak v případě 
pozemků v Českém Krumlově je. Jedná se konkrétně o rybníky Holašovický, Ficlů a 
Zábořský (v k. ú. Holašovice), Kamenný a Roubíček (v k. ú. Záboří u Českých Budějovic), 
Dolní Strýčický a Horní Strýčický (v k. ú. Radošovice u Českých Budějovic), Kvítkovický 
(v k. ú. Kvítkovice u Lipí), Dlouhý u Čakova, Bojiště, Podvesný, Volský, Starý u Čakova, 
Podvrážský, Březový a Nechvil (v k. ú. Čakovec), Mlýnský Haberský, Starý Haberský a 
Panin (v k. ú. Habří u Lipí). 
 
V posledním případě se jedná o informaci, proč v údaji o druhu pozemku rybníky (chov ryb) 
u pozemků v Novosedlech nad Nežárkou – 99.670 m2 nejsou zahrnuty oba pozemky tvořící 
rybník Farský (pozemky parc č. 625/7 a 634), ale toliko pozemek parc. č. 634 o výměře 
99.670 m2. 
 
Zaslané žádosti nelze ze strany povinného subjektu vyhovět, neboť ministerstvo 
požadovanými informacemi nedisponuje a veškeré jemu dostupné materiály jím byly 
uveřejněny na jeho internetových stránkách. Konkrétní materiály, o které se žadatel opírá, 
byly shromážděny ze strany jednotlivých církví a náboženských společností za koordinace 
Expertní církevní komise a poskytnuty následně ministerstvu, které je bez dalších úprav a 
doplnění zveřejnilo pod výše uvedeným odkazem na svých internetových stránkách. 
Ministerstvo neprovádělo následný přezkum obsahu předložených materiálů či jeho doplnění, 
ze kterého by vyplynuly informace, které by poskytovaly odpověď na výše uvedené dotazy 
žadatele, ani nedisponuje prostředky, které by mu toto umožnily. 
 
 
Z těchto důvodů ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 
 

 
P o u č e n í :  

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle ustanovení § 16 zákona a § 152 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
doručení. Rozklad se podává k Ministerstvu kultury ČR, Maltézské náměstí 1,118 11 Praha 1 
a rozhoduje o něm ministr kultury. Rozklad má odkladný účinek. 
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