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Rozhodnutí 

Ministerstvo kultury, které je dle § 2 odst. I 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 k jeho působnosti, posoudilo dle $ 14 zákona č. 

106/1999 Sb. následující žádost o informace (dále též „žádost“), kterou dne 9. 10. 2019 
podala Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky; se sídlem: Žitná 52/1578, 

120 00 Praha 2, v zastoupení prostřednictvím (dále též 
„Žadateľ“). 

„Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravé 

oblasti SBS a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. 

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji oslovit a požádat Vás o odpovědi na několik otázek na základě 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)? 

b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? 

c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? 

d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? 

Které to jsou? 

e) Od 01.01.2018 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již 

realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?“ 

Ministerstvo kultury na základč posouzení výše citované žádosti rozhodlo dle $ 15 

odst. 1 a § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

takto : 

Žádost se vzhledem k dotazu uvedenému pod písm. e) žádosti 
částečnč o d mítá.



Odůvodnění: 

Ministerstvo kultury posoudilo ve výroku tohoto rozhodnutí citovanou žádost o 
informace a shledalo, že žádosti částečně nelze vyhovět. 

Žadatel pod písm. e) žádosti žádal poskytnutí informace, kdy od 01.01.2018 došlo ke 
zvýšení minimálních mzdových tarifů a zdali uvažujeme, (nebo jsme již realizovali) navýšení 
ceny za služby SBS. Dle $ 2, odst. 4, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací a žádosti tak v této části nebylo možno vyhovět. 

Z výše uvedené citace žádosti vyplývá, že je požadován dotaz na názor a případné 
budoucí rozhodnutí. 

Na základě uvedených skutečností proto Ministerstvo kultury rozhodlo tak, jak je 

uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

V ostatních dotazech, které nejsou předmětem tohoto rozhodnutí, bylo žadateli 

odpovězeno přípisem pod č. j. 68219/2019. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí Ize podle ustanovení $ 16 zákona č. 106/1999 Sb. s využitím 

S 20 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb. podat ve Ihútč 15 dnú od jeho doručení 
rozklad. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministrynč kultury. Rozklad se podává 

u Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana nebo 

elektronicky na adresu 
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