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Vážená paní

Ministerstvo kultury dne 24. 5. 2019 obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které bylo požadováno

poskytnutí informací na dotazy:

l. Kde se V auditech píše, že nákup pozemků potřebných pro SEFO

problematický?

předražený nebo jinak

2. Pokud infomace není uvedena V poskytnutých auditech, můžete mi sdělit odkud pan

ministr čerpá informace, že cena pozemků byla předražená a bylo možné je pořídit levněji?

Ě 3. (pravděpodobněchybněoznačeno jako Z.) Má ministr důkaz, že MUO podvádělo v

uvést konkrétní

;

Ě udělení souhlasu Můžete

!

E 4. (pravděpodobněchybně označeno jako 3.) Pro nákup pozemků parc. č. 254 a 458 k, ů.

! Olomouc-město za cenu do 9,5 milionů korun dal předchozí souhlas za ministerstvo financí

E
tehdy úřadující ministr. Domníváte se, že se také dopustil trestného činu? Nebo nevěděl,co

; podepisuje? Nebo jak si jeho podpis vysvětlujete?

nákup pozemků? případy?

V souladu s ě6 zmíněnéhozákona Vám tedy sdělujeme, že

Ad 1) Ministerstvo kultury žádný audit v MUO nevykonalo, pravděpodobněje myšlena

veřejnosprávní kontrola č. 50/2019 zaměřená na problematiku SEFO. Ta byla vykonána

vlednu 2019 a oblast nákupu či jakéhokoli nakládání spozemky nebyla předmětem této

podkladech pro ministerstvo kultury potažmo ministerstvo financí při přípravě žádosti o .
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kontroly a nebyla tedy ani prověřována. Celý protokol o kontrole č. 50/2019 MUO, SEFO je
zveřejněn na webové adrese:

Ad 2) Pokud má tazatelka na mysli opravdu audity, tak se může jednat jen o interní audity
vykonané interním auditorem MUO, o těchvšak nemáme žádné informace a tazatelka se musí

obrátit přímo na MUO.

Ad 3) Tento důkaz ve smyslu trestněprávním (tedy ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb.)
Ministerstvo kultury nemá a zpodstaty věci ani mít nemůže, neboťnení orgánem činným

V trestním řízení. U vědomí 8 zákona ě. 141/ 1961 Sb. byla věcpostoupena orgánům činným

v trestním řízení.

Ad 4) Uvádíme, že ač jste ve Vaší žádosti zmínila zákon č. 106/1999 Sb., dospěli jsme
k závěru, že o žádost podanou podle tohoto zákona nejde — například proto, že v tomto bodě

se tážete „Domníváte se, že e ", což je de facto dotaz na názor Ministerstva kultury, přičemž
podle š 2 odst. 4 zákona ě. 106/ 1999 Sb. se informační povinnost dle tohoto zákona

nevztahuje na názory povinného subjektu.
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