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Vážený pan

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne

MK-S 15146/2018 OULK 17. 12. 2018

Rozhodnutí

Ministerstvo kultury, které je dle tj 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále též „zákon č. 106/1999 Sb.") subjektem povinným poskytovat
informace vztahující se kjeho působnosti, posoudilo dle š 14 zákona č. 106/1999 Sb. následující
žádost o informace (dále též „žádost"), kterou dne 4. 12. 2018 podal pan
s adresou pro doručování:

Stručný obsah požadované informace;

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 105/1999 Sb.) vás žádám o

následující informace: jméno žadatele a dotační titul (grant), na který byla žádost podaná. Jedná se o

žádosti doručené Ministerstvu kultury v prodlouženém termínu k podávání žádostí ve výběrovém
dotačním řízení v programu "Kulturní aktivity" na podporu projektů profesionálního divadla, tance,
hudby, výtvarného umění, literárních periodik a akcí v roce 2019.

Ministerstvo kultury posoudilo Vaší žádost ze dne 4. 12. 2018 a na základě posouzení
rozhodlo dle 5 15 odst. 1 a š 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

takto:

Žádost se ít á

a to v rozsahu požadavku jmenného výčtu žadatelů.

Odůvodnění:

Ministerstvo kultury posoudilo ve výroku tohoto rozhodnutí citovanou žádost o informace a

shledalo, že žádosti částečně nelze vyhovět zdůvodu probíhajícího výběrového dotačního řízení.

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury přijal v prodloužené lhůtě celkem 39 žádostí

o dotaci v následující struktuře: 11 žádostí o dotaci voblasti výtvarného umění, 9 žádostí voblasti

divadla, 5 žádostí voblasti tance, 8 žádostí v oblasti alternativní hudby, 3 žádosti v oblasti klasické

hudby, 3 žádosti o dotaci v oblasti podpory literárních akcí. Přijaté žádosti byly zařazeny do

výběrového dotačního řízení, ve kterém jsou společně posuzovány jak projekty přijaté do 1. října
2018 (celkem přibližně 1 100 projektů), tak projekty přijaté vprodloužené lhůtě. Vtuto chvíli

probíhají první kola hodnocení žádostí o dotací, jejich výsledky (bodové hodnocení projektů) budou

publikovány do 15. ledna 2019 na webových stránkách ministerstva. Do té doby nelze jmenný výčet
žádostí přijatých v prodloužené lhůtě zveřejnit, a to z důvodu ochrany těchto žadatelů před

nerovným přístupem v rámci probíhajícího výběrového řízení. Domníváme se, že poskytnutí

jmenného seznamu určitého okruhu žadatelů před ukončením výběrového řízení by tyto žadatele

mohlo poškodit.
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Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 16 zákona č. 106/1999 Sb. s využitím š 20 odst.

4 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb. podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro

podání rozkladu počíná běžetpodle š 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy
bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje 5 23 a š 24 správního řádu,

který stanovi, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně

provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy
bylo rozhodnutí k vyzvednuti v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne,
považuje se rozhodnutí podle 9 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty

(od tohoto dne běžívtomto případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemností pomocí datové
schránky upravuje 5 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi

dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové

schránky. Nepřihlásí-lí se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument

dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
0 rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává na adresu:

Ministerstvo kultury, Kancelář státního tajemníka, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 nebo

elektronicky na

Poučen




