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Číslo jednací  
MSMT – 26077/2020 - 2 

Vyřizuje  
Mgr. et Mgr. Ladislav Šulák  

Datum  1. 7. 2020 

Věc: Výzva k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a pořízení kopií 

Příloha:  Výnos č. 4/2015, ze dne 10. listopadu 2015, kterým se stanoví sazebník úhrad 
za poskytování informací 

Vážený pane řediteli, 

dne 15. 6. 2020 jsme obdrželi žádost právnické osoby Kverulant. org o. p. s., IČO: 289 25 165, 
sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím (dále jen „InfZ“), v následujícím znění:  

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MŠMT, 
(dále jen „povinný“) o sdělení následující informací týkající dotací v programech státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Povinný v lednu 2020 
publikoval informaci, že k podpoře v programech 1 - 4 je navrženo 95 projektů v celkové 
částce 243 596 276 Kč. V této souvislosti žádáme o následující informace:  
1. Kdo získal nebo získá za rok 2020 dotaci v jednotlivých programech? Uveďte jmenný 
seznam a příslušnou částku.  
2. Žádáme kopii všech grantových žádostí, které byly v roce 2020 úspěšné.  
3. Žádáme kopii všech kladných rozhodnutí o přidělení dotace v roce 2020.  
4. Kdo rozhoduje o udělení dotace, tedy kdo je jmenovitě v komisi? Kdo tuto komisi 
vybírá.  
5. Podle jakého klíče bylo provedeno rozdělení do čtyř skupin pro rok 2020?  
6. Kdo a jak toto rozdělení pro rok 2020 provedl?  
7. Jaká jsou kritéria hodnocení pro jednotlivé skupiny?  
8. Kdo získal za rok 2019 dotaci v jednotlivých programech? Uveďte jmenný seznam, 
stručnou anotaci grantové žádosti a příslušnou částku.  
9. Kdo získal za rok 2018 dotaci v jednotlivých programech? Uveďte jmenný seznam, 
stručnou anotaci grantové žádosti a příslušnou částku.  
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10. Kdo získal za rok 2017 dotaci v jednotlivých programech? Uveďte jmenný seznam, 
stručnou anotaci grantové žádosti a příslušnou částku.  
11. Kdo získal za rok 2016 dotaci v jednotlivých programech? Uveďte jmenný seznam, 
stručnou anotaci grantové žádosti a příslušnou částku.“ 
 

Informace uvedené v bodech 1, 3, 5 až 11 žádosti je možné dle InfZ poskytnout; Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 (dále jen „ministerstvo“) je 
však oprávněno na základě § 17 odst. 1 a 3 InfZ požadovat před poskytnutím informací 
náhradu nákladů ve výši dle výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2015 ze 
dne 10. 11. 2015, kterým se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen 
„sazebník úhrad“).  

Shromáždění Vámi požadovaných informací bylo spojeno s mimořádně náročným 
a rozsáhlým vyhledáváním údajů. Příprava odpovědi na Vaši žádost si vyžádala vynaložení 
zvýšené aktivity při vyhledání a roztřídění požadovaných informací, které spočívalo v 10 
hodinách práce vykonané pracovníkem ministerstva. 

Sazba za půlhodinu výkonu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací jedním 
pracovníkem ministerstva činí dle článku 4 sazebníku úhrad 151,- Kč. Ve Vašem případě jde 
tedy o 151,- Kč * 20 půlhodin (10 hodin) = 3020,- Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací. 

Celkové náklady spojené s vypracováním odpovědi na Vaši žádost o informace činí 3 020,- Kč. 

S ohledem na to Vás vyzýváme k úhradě nákladů ve výši 3 020,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet 
korun českých).  

Dle § 17 odst. 3 a 5 InfZ Vás vyzýváme k zaplacení výše uvedené finanční částky do 60 dnů 
od doručení této výzvy. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. 
Pokud do 60 dnů částku nezaplatíte, Vaše žádost bude podle § 17 odst. 5 InfZ odložena.  

Úhradu částky proveďte složenkou nebo převodem na bankovní účet ministerstva vedený 
u ČNB, č. účtu 19-821001/0710, variabilní symbol: 26077. Rovněž je možné částku uhradit 
v pracovní dny na pokladně úřadu v pokladních hodinách: 10:00 - 12:00 a 13:30 - 15:00 hod. 

Proti této výzvě můžete podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ, o které rozhoduje 
dle § 16a odst. 4 InfZ ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Případná stížnost se podává 
u ministerstva ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy.  
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S pozdravem 

Mgr. Martina Postupová 

ředitelka odboru právního a správního 
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