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Vazeny pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 8. 12. 2022 

MK 71605/2022 OK 

Vážený pane inženýre, 

dne 5. 12. 2022 byly do datové schránky Ministerstva kultury doručeny Vaše dvě žádosti, 
zaevidované pod čj. MK 70472/2022 POD a MK 70476/2022 POD. S ohledem na to, že mají 

obě písemnosti naprosto identický obsah, dovolím si odpovědět na obě dvě jedním dopisem. 

V obou žádostech požadujete opětovné zaslání dopisu čj. MK 51467/2022 OK, který byl 

odeslán do Vaší datové schránky dne 1. 9. 2022. Na základě Vašeho požadavku přikládám do 
přílohy zmiňovanou kopii dopisu (viz Příloha č. 1). 

v 

Dále na základč zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím ve svych 
žádostech požadujete informaci o výši vrácené částky z dotace poskytnuté Ministerstvem 

kultury Městu Znojmu a termínu vratky do státního rozpočtu. 

Na výše uvedený dotaz Vám sdělují následující - veřejnosprávní kontrola Ministerstva kultury 

zjistila u příjemce dotace Město Znojmo porušení rozpočtové kázně podle $ 44 odst. (1) písm. 

b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Ze státního 
rozpočtu byly neoprávněně vynaloženy finanční prostředky ve výši 144 825 Kč ve smyslu 

ustanovení $ 3 písm. e) zákona č. 215/2000 Sb. 

Dne 4. 5. 2022 byla příjemci dotace odeslána „Výzva k vrácení části dotace dle $ 14f odst. (3) 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla)“, na kterou reagoval a vrátil požadovanou částku. Na účet Ministerstva 

kultury byla platba ve výši 144 825 Kč připsána k datu 12. 5. 2022, v termínu uvedeném ve 

výzvě. 

S pozdravem 

vedoucí Oddělení kontroly 

Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly 
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