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

Dne 22.5.2020 byla Minister3tvu kultury zaslána nádedujíci žádost o poskytnutí
informace. K jednotlivým bodům žádosti uvádíme:

l. Provádí Ministerstvo kulíury roční zúčtcvání daně za kalendářní rok téžprc Cleny
pwadního sboru ministra?

Ministerstvo kdtury roční zúčtování daně pro členy poradního sboru ministra neprovádí.

2. Upozorňuje obvykle Ministerstvo kůlmy písemně své zaměstnance na konkrétní termíny a
místo, kde jim bude umožněnc uplatnit žádost o prcvedení ročního záčtování daně zg minulý
kalendářní rok?

Ministerstvo kultury obvykle své zamčstnance na konkrétní termíny a místc, kde jim bude
umožněno uplatnit žádost o provedení ročního zúčtování daně za minulý kalendářní rok,
neupozorňuje. Provedení ročního zúčtování daně za zdaňovací období reka 20!9 bylo
yinikou z důvodu externě p?ováděného zpracování výplaty platů a odměn z dohod.

3. Stává se Čask:, že Minisíerstvo kultury neinformuje některé syé zaměstnance písemně g
možnosti uplatnit v určitém termínu a na určitém místě svou žádost o provedení ročního
zúčtování daněza minulý kalendářní rok?



Ministerstvo kultury obvykle své zaměstnance na konkrétní termíny a místc, kde jim bude
umožněno uplatnit žádost o provedení ročního zúčtování daně za minulý kalendářní rok, proto
je odpověď' na tuto otázku záporná, tedy nestává se často.

4. Jak často se stává, že Minislerstvo kultury písemně íyzve některého svého zaměstnance, za
kterého obvykle provádí roční zúčtoMní důně za minulý kalendářní řog aby sám podal
přiznání k dani z příimubzických osob?

Ministerstvo kultury SVC zaměstnance nevyzývá. Pokud změstnmec/sútM zaměstnanec
nepožádá o provedení ročního zúčtování daně, zasílá mu potvrzení o zdanitelných příjmech,
aby si mohl podat daňové přiznání.

5. Jakéje v současnosti služební zařazeni' a jaké konkrétní správní
činnosti na svém služebním místě iykonává?

je ministerský rada zařazený na služebním místě č. 32
vykonávající správní Činnosti scuvisející s vedením správních řízení dle zákcma č. 5G0/2G04
Sb., správní řád, příprava podkladů pro rozhodování ve věcech služby týkajících se
služebního hodnocení státních zaměstnanců a síad'ování rodinného a osobního života
s výkonem služby.

6. Na základě právních předpisů, služebních předpisů a prámí úvahy není žadatel
převeden na služební místo minimerský rada Č. ,l 78 - samostatné oddělení muzej na které
splňuje veškeré předňoklaaý g požadav»?

Posouzení vhodnosti služební místa ministerského rady 178 v Samostatném odGělení muzeí (
do 31. 12. 2079 v Odboru muzeí ) Ministerstva kultury bylo ?rovedeno v rámci správního
řízení c převedení na jiné služební místo a v rámci Vašeho zařazení mimo výkon služby
z organizačních důvodů.
Dále odkazujeme na stanovisko personální ředitelky sekce pro státní službu, Čj.MV-68126-
4/OSK-2020 ze dne 13.5.2020, které Vám bylo sekcí pro státní službu odesláno. V tomto
stanovisku je obsažen i závěr, který je aplkovatemý i na tento případ s tíhi, že 31Užební místo
178 v Samostatném oddělerZ muzeí bylo volné od 24. 4. 2020.


