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V Praze dne 27. 6. 2019

č. j.: MK 48146/2019 o1>1>

sp. zn. MK-S 6961/2019 OPP

Vyřizuje:

Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán, rozhodlo ve věcí žádostí společností
LEADER ACADEMY o.p.s., se sídlem Karlovarská 6, 364 53 Valeč, ID datové schránky:

takto:

Ministerstvo kultury v řízení, jehož účastníkem je podle 5 27 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, V platném znění, společnost LEADER ACADEMY o.p.s., se

sídlem Karlovarská 6, 364 53 Valeč, ID datové schránky: žádost o poskytnutí
infomace ze dne 20. 6. 2019 (Ministerstvu kultury doručeno dne 21. 6. 2019 a evidováno pod
č. j. MK 46869/2019 POD) podle ustanovení © 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů o d m í t á v rozsahu:

Směmice/dokument, který vymezuje povinnosti při zajištění komentovaných

prohlídek v obcích, vůči MK/NPU jinými subjekty
Vzor případné smlouvy.

Dne 20. 6. 2019 byla Ministerstvu kultury doručena žádost o infonnace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vplatném znění (dále též „zákon o

poskytování informací“ nebo „zákon č. 106/1999 Sb.“) společnosti LEADER ACADEMY

o.p.s., se sídlem Karlovarská 6, 364 53 Valeč, ID datové schránky: (dále též

„žadatel“), ohledněposkytnutí dokumentů v působnosti Ministerstva kultury a to:

Směrnice/dokumentu, který vymezuje povinnosti při zajištění komentovaných

prohlídek V obcích, Vůči MK/NPÚ jinými subjekty.
Vzor případné smlouvy.
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Žadatel uvedl, že vroce 2019 požadoval, stejně jako dalších 14 subjektů příspěvek

rozpočtu Obce Valeč na zakoupení techniky pro zajištění průvodcovských služeb. Tento

příspěvek směřoval k zakoupení jednoduché soustavy sloužící ke zlepšení komfortu průvodce,

když obcí Valeč provází např. skupinku 10 — 15 osob. Při výběru a vlastním zdůvodnění

přiděleného příspěvku ve výši 0,- Kč měl hlavní slovo Státního zámku Valeč pan
Mezi důvody, pro které nebyl žadateli příspěvek poskytnut, uvedl, že

vznikne nadměrný hluk v obci a žadatel neměl sjednánu dohodu sprovozovateli Státního

zámku Valeč. Veškeré aktivity žadatel financuje do dnešního dne bez dotace.

Požadované dokumenty nelze žadateli poskytnout, neboťje Ministerstvo kultury
nemá.

Proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení 5 152 odst. 1 správm'ho řádu podat ve lhůtě 15

dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle š 40 odst. 1

písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení

písemnosti pomocí datové schránky upravuje š 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování

prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li 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. Doručení písemnosti upravuje š 23 a ě 24 správmho

řádu, který stanoví, 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 vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních
služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 5 24 odst. 1 správního řádu za

doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání

rozkladu). O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává
u Ministerstva kultury.

Rozdělovník: LEADER ACADEMY o.p.s., Karlovarská 6, 364

Valeč, ID datové schránky:
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