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C. Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna(amkcr.cz 
  

Vážená paní 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne:10. 10.2019 

MK 68252/2019 OE MEMEMENENEEEEEEEEES 

Věc: Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., na základě žádosti 
o informace ze dne 1. 10. 2019 

    

  

Dne 1. 10. 2019 Ministerstvo kultury ČR obdrželo žádost o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „žádost“), kterou podala 

(dále též „žadatel“), 

    

a to v následujícím znění uvedeném v žádosti: 
  

„„ žádám o informace: 

1. Výdaje celkem 

a) rozpočet po změnách 
b) konečný rozpočet 

c) skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019 
d) plnéní v % 

2. Specifické ukazatele — výdaje 
a) rozpočet po změnách 
b) konečný rozpočet 

c) skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019 
d) plnéní v % 

3. Jednotlivé položky 
a) rozpočet po zménách 

b) konečný rozpočet 
c) skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019 

d) plnění v %     
  

Ministerstvo kultury ČR oznamuje v souladu s $ 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 
že informace, které byly vyhledány a zpracovány na základě shora uvedené žádosti, 

Ministerstvo kultury ČR odesílá žadateli bez zbytečného odkladu ve smyslu $ 14 odst. 5d) 
zákona č. 106/1999 Sb., v následujícím znění:



1) | Výdaje celkem 
  

            

Rozpočet Vepinéni 
x oum 7 Rozpočet Skutečnost (ke 

anka konečný k 30.9.2019 | konečnému 
po změnách 

rozpočtu) 

Výdaje celkem | 14 913 998 824,00 | 18 880 031 709,75 | 9 528 560 557,83 50,47     

2) — Specifické ukazatele — výdaje 

Údaje o požadované struktuře (rozpočet po změnách, konečný rozpočet, skutečnost 

k 30. 9. 2019, plnění v %) jsou přiloženy v tabulce Specifické ukazatele kapitoly 334 

Ministerstvo kultury k 30. 9. 2019. 

3) Jednotlivé položky 
Údaje o požadované struktuře (rozpočet po změnách, konečný rozpočet, skutečnost 

k 30. 9. 2019, plnění v %) jsou přiloženy v tabulce Čerpání dle položek k 30. 9. 2019 

kapitola 334 Ministerstvo kultury. 

  

Přílohy: 

1) Specifické ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury k 30. 9. 2019 
2) Čerpání dle položek k 30. 9. 2019 — kapitola Ministerstvo kultury



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 123080285-46020- 
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