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ROZHODNUTÍ 

o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení $ 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších před- 

pisů ve věci žádosti ze dne 24. 2. 2021 tohoto obsahu: 
„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto do- 
voluji požádat o zaslání dokumentu obsahujícího vyhlášení programu Podpora obnovy kul- 
turních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012 a dále o zaslá- 

ní dokumentu obsahujícího vyhodnocení tohoto programu, opět za rok 2012. 
Abych Vás nemusel zatěžovat, pokoušel jsem se oba dokument nalézt na internetových 
stránkách Vašeho ministerstva (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek- 
prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274. html), nicméně tam jsou obsažena vy- 
hodnocení předmětného programu až od roku 2013 a pouze vyhlášení aktuálního progra- 
mu pro rok 2021. 
Prosím o zaslání předmětných dvou dokumentů do mé datové schránky specifikované ní- 
že.“, 

kterou podal 

rozhodlo takto: 

V souladu s $ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů se žádost ze dne 24. 2. 2021 o poskytnutí výše uvedených dokumentů, 
které mají být zaslány do datové schránky žadatele, 

odmítá v částečném rozsahu.



Odůvodnění: 

Ministerstvo kultury (dále jen „Ministerstvo“), odbor památkové péče, jako povinný subjekt 
ve smyslu ustanovení $ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou žádost částečně zamítlo, ne- 
boť v roce 2012 vyhodnocení dotačního programu nebylo ještě prováděno. Podle $ 11 odst. 1 
písm. b) zákona není Ministerstvo povinno toto zpracovat a zaslat žadateli. Z materiálů vyvě- 
šených na webových stránkách Ministerstva vyplývá, že vyhodnocení programu bylo prová- 
děno až od roku 2013. 

V dalších bodech výroku rozhodnutí bylo vyhověno v plném rozsahu. 
Ministerstvo tímto poskytuje žadateli na základě výše uvedené žádosti podkladové do- 

kumenty, které se vážou k programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností na rok 2012. Dokumenty tvoří přílohy tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst, 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád v platném znění podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. 
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