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V Praze dne

4. dubna 2022

ROZHODNUTÍ

o odmítButí žádosti o poskytnutí informace

Ministerstvo kultury, odbor památkové péce, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení § 2
odst. 1 zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších
predpisu, ve veci žádosti ze dne 29. 3. 2022, kterou podal

Komplexní služby Dušek, s.r.o.; financování, dotacní poradenství a
zprostredkování dotaci projekcní cinnost a inženýring; pražská kancelár: Bechlínská 705/4,
Praha; karlovarská kancelár: námestí Republiky 4, Horní Slavkov; IC: 039 31 382, e-mail:

(dále žadatel), o poskytnutí informace, v následujícím znení:

Dobý den.
v souladu se zákonem C. /06//999 Sb. o svobodném prístupu k informacím vás tímto žádám o
sdelení bodového hodnocení žádostí pro udelení príspevku v programu záchrany
architektonického dedictví na rok 2022.
A lo budzasláním na tento email nebo uverejnením na stránkách Ministerstva kultuiy v sekci
íohoto dotacního programujako prílohu kpridelením príspeVkum na rok 2022.
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rozhodlo takto:

V souladu s § 15 odst. 1 zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve
mení pozdejších predpisu, se žádost ze dne 29. 3. 2022 o poskytnutí výše uvedené informace,

odmítá v plném rozsahu.

Oduvodnení:

Ministerstvo kultury, odbor památkové péce, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení § 2
odst. 1 zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k infomiacím, ve znení pozdejších
predpisu, výše uvedenou žádost zamítlo, nebot:

Podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve
mení pozdejších predpisu ,,Povinný subjekt muže omezit poskymutí informace, pokud jde o
novou informaci, která vznikla pri prlkraye rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon
nestanovíjinak," to platíjen do doby, kdy se príorava ukoncí rozhodnutím. "

Ministerstvo kultury je v otázce zarazováni" akcí do Programu záchrany architektonického
dedictví (dále jen Program) nejvíce limitováno množstvím financních prostredku, které jsou
ve státním rozpoctu na tento úcel vycleneny. Každorocne jsou požadované príspevky
mnohem vyšší, než je možno uspokojit. Vzhledem k tomu, že je nakládáno s omezenými
financními zdroji, musí být pri alokaci projekty vybírány s ohledem na zamerení a cíle
Programu. Po provedení kontroly formálních náležitosti probíhá hodnocení jednotlivých
projektu. Toto hodnocení provádí pracovní skupina složená z odborných pracovníku
Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu a expertu v oblasti památkové péce.
Hodnoceni se rídí usnesením vlády CR c. 110 ze dne 22.2.1995, které je zverejneno na

webových stránkách Ministerstva kultury https://wwwnkcl".cz/program-zachrany-
architektonickeho-dedictvi-283.html. K podpore jsou následne vybrány projekty s nejvyšším
bodovým ziskem. Limit pro zarazení akce do Programu je každorocne stanovován podle
množství financních prostredku, poctu podaných žádosti a ukoncených projektu. Návrh
alokace obsahující všechny evidované žádosti je následne predložen Komisi pro Program
záchrany architektonického dedictví k projednání a schválení. Výsledek hlasování Komise je
konecný a nelze se proti nemu odvolat. Takto odsouhlasený návrh alokace financních
prostredku je vyvešen na webových stránkách úradu a vlastníci (žadatelé) kulturních památek
obdrží od Ministerstva kultury dopis s príslibem Komisí odsouhlasených financních
prostredku, soupisem prací, na než lze príslib financních prostredku využít a soucasne
seznaman dokladu, které je nutné doložit k vydání rozhodnutí o poskytnutí príspevku
v Programu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že bodové ohodnocení je novou informací
(podkladovou informací) vytvorenou pro rozhodování povinného subjektu ve správním rízení,
kdy konecným dokumentem je roZhodnutí o poskytnutí príspevku. Z uvedené citace § 11
odst. 1, písm. b) zákona c. 106/1999 Sb. vyplýv4 že omezení poskytnutí infomiace je
limitováno do doby nabytí právní moci rozhodnutí v dané veci.
Jsou tedy splneny všechny predpoklady k odmítnuti žádosti v plném rozsahu.
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Poucení:

Proti tomuto rozhodnuti lze podle ustanoveni § 152 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní
rád, v platném znení, podat ve lhute 15 dnu od jeho dorucení rozklad.

MINISTERSTVO KULTURY

Maltézské riámestí 471/.Z
118 11 Praha 1- Malá Strana

lC: 00023671
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