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Vážený pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 11.5.2020 
MK 30675/2020 KST — 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, platném znění. 

Dne 30. 4. 2020 byla Ministerstvu kultury zaslána žádost o poskytnutí informace čj. MK 
29 302/2020 POD a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace čj. MK 29395/2020 
POD 

K tomu Vám sdělujeme, že k Vaší žádosti ze dne 23.1.2020 týkající se pana 
jsme Vám poskytli následující informace č.j. MK 8597/2020 KST: 

  

1. Pan není zařazen ani na pracovním, ani na služebním místě, ; 
je zaměstnán na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se 
sjednaným druhem práce „zajišťovat politickou přípravu ministra na jednání na 
vládě, Poslanecké sněmovně, vypracovávat podklady pro jednání v regionech a 
vypracovávat analýzy k vnitřnímu chodu rezortu podle zadání ministra“. 

2. Se jmenovaným nebyla uzavřena dohoda o pracovní činnosti na základě výběrového 
řízení, je to de facto externista. 
Viz ad 1) 

4. Systemizací byl Kabinet ministra zřízen k 1. 1.2020 a informace, „že téměř 

neexistuje“, platila beze zbytku do konce roku 2019. 
5. V rámci systemizací v minulých v letech byly zřízeny oba organizační útvary tj. jak 

Kancelář ministra, tak Kabinet ministra. Existenci těchto útvarů a jejich činnost lze 
nalézt v Organizačním řádu (který Vám již byl zaslán). K 1. 1. 2020 je již 

| systemizován pouze Kabinet ministra. 
6. Služební orgán postupuje podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službé, a zákona č. 

500/2004 Sb., Správní řád, a to i v rámci správního řízení, které je ve služebním úřadě 
se žadatelem vedeno. 
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Odpověď Vám byla doručena (kopie doručenky v příloze) 

  

i] Odesiiater: Ministerstvo kultury D af. 
PB. 74 
Maltézské námésti 471 

118 11 Praha 1 - Malá Stran 
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ee I RE LS Z CENKA 
[3 NEPRODLUŽOVAT LHÚTU, ULOŽIŤ JEM 10 DNÍ 

[A NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY 

Označení písemnosti (č. |.): 
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Prohlášení příjemce zásilky 

Jméno a příjmení příjemce: . 

  

Vztah příjemce k adresátovi, neni-li ptijemce AOTESÁTEM: „..eonee 

Potvrzuji převzetí této zásilky 
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