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From:
Sent: Tuesday, April 26, 2022 10:45 AM
To:
Cc:
subject: re: pcčz - Žádost o poskytnuti informaci

vážený pane tajemniku,
v příloze Vám, jakožto představiteli dotčené církve, zasílám podnět, který jsme obdrželi, včetně
příloh.
Zároveň Vám sděluji, že Ministerstvo kultury se žádným způsobem nepodňelo na předání této
informace třetím osobám ani médiím.
S pozdravem

čí

Ministerstvo kultury
samostatné oddělení církví a náboženských společností

www.mkcr.cz
podatelna Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1
kancelář Dukelských hrdinů 47, 170 00, Praha 7
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Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A ČESKÝCH ZEMÍ

Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia
ARCHBISHOP OF PRAGUE AND THE CZECH LANDS
rlpaBocjlaBHaA uepKoBb 4c1iickhx 3eMejlb ii C^oBaKm
APXHEI]MCKOII IIPA)KCKMĹĹ 4EIIICKHX 3EMEJlb

vážený pan

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměsti1, 118 00 Praha 1

V Praze dne 25. dubna 2022

Žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane řediteli,

od reportéra veřejnoprávní televize Ct 24 dne 22.4,2022 a
následně pak z vysMní Ct 24 dne 23.4.2022 jsme byli informováni d tom, že na MK ČR byl podán
návrh na výmaz pravděpodobně Pravoslavné církve v českých zemích. Část tohoto návrhu byla
v předmětném pořadu Ct 24 dokonce izveřejněna.

V souladu s oprávněním daným zák. Č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás
v této souvislosti žádám o poskytnutí informace v následujkIm rozsahu :

- Zadání kopie podaného výše zmíněného návrhu na výmaz týkajIcI se pravděpodobně
Pravoslavné církve v českých

- Zda/popřipadě jakým způsobem se MK ČR podíle|o na předání této informace nelegitimním
osobám na základě čehož byla pak tato informace veřejně prezentována a část tohoto dokumentu
zveřejněna na čr 24

Předem děkuji za autorizovanou odpověď
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arcibiskupa pražského a českých zemí

pro vnitřní záležitosti církve

Residence:
úl. Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
E-mail:


