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Rozhodnuti

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvďůjako příslušný správní

orgán ve věciposkytování informací podle ustanovení š 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), rozhodlo podle ustanovení š 15 a

š 20 odst. 4 zákona a ustanovení š 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve

věci žádosti č.j. MK 46318/2018

POD,

takto:

Žádost o informace podle žákona se o d mí t á.

Odůvodnění:

Ministerstvo obdrželo dne 4. 7. 2018 žádost o informace podle zákona, podanou
Žadatel požaduje poskytnutí

informací, týkající se dne doručení a čísla jednacího výročních zpráv Ústředí

muslimských obcí, včetně jejich úplných kopií, a to výročních zpráv za roky 2004 až 2017.

Zaslané žádosti nemůže ministerstvo jako povinný subjekt podle zákona vyhovět, nebot

ministerstvo žádné z výročních zpráv Ústředí muslimských obcí neobdrželo a

nedisponuje tedy ani výročními zprávami za roky 2004 až 2017. Ustanovení š 7 odst. 3

epodatelnagýmkcizcz
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zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, totiž ukládá povinnost
každoročně zveřejňovat výroční zprávu, nikoli výroční zprávu zasílat ministerstvu. Platí

rovněž, že ministerstvo nemůže zasílání výročních zpráv po církvích a náboženských

společnostech vynucovat. Sama povinnost zveřejňovat výroční zprávu se ale týká pouze

těch církví a náboženských společností, které získaly oprávnění kvýkonu zvláštních

práv, přičemž Ústředí muslimských obcí mezi takové církve a náboženské společnosti

nepatří. Zveřejněním výročních zpráv se rozumí jejich zpřístupnění veřejnosti například

na informační vývěsce či na internetových stránkách církve a náboženské společnosti,

nikoli tedy jejich zasláním ministerstvu. Co se dále týká zveřejňování výročních zpráv,

ustanovení š 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb. stanoví jako podmínku pro přiznání

zvláštních práv zveřejňování výročních zpráv po dobu 10 roků před podáním návrhu na

přiznání zvláštních práv. Splnění této podmínky ministerstvo zkoumá v rámci správního

řízení o návrhu na přiznání zvláštních práv, které však v případě náboženské společnosti

Ústředí muslimských obcí v současnosti neprobíhá.

Zuvedených důvodů ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto

rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle ustanovení š 16 zákona a Š 152 zákona

č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Rozklad se

podává k ministerstvu, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha l a rozhoduje o němministr

kultury. Rozklad má odkladný účinek.


