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Váš dopis: Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: Litoměřice dne: 

 2015/4479/SOALT Poloncarz/477755999 19. 10. 2015 

 

 

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Vážený pane, 
na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel 
5. října t. r. Vám zasílám odpovědi na otázky č. 1, 2, 6 a 8. Na ostatní otázky se výše uvedený 
zákon nevztahuje, a proto bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které je 
přílohou tohoto dopisu. 

PhDr. Marek Poloncarz 
Ředitel Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích 
podepsáno elektronicky 
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Váš dopis: Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: Litoměřice dne: 

 SOALT/4687/2015 Poloncarz/477755999 19. 10. 2015 

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích jako povinný subjekt podle ustanovení § 2, odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve 
věci žádosti, kterou podal pan XXXXXXXXXXXXXXXX, adresa bydliště: XXXXXXXXX 
XXX XXXXXXXXXXXXXXXX, který dne 4. října 2015 požádal Státní oblastní archiv v 
Litoměřicích o poskytnutí informací formou vyplnění dotazníku,  

rozhodl takto: 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 a § 15, a za použití § 20, odst. 4 písm. a) zákona 
č. 106/1999 Sb. ustanovení § 67 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád 
v platném znění, se žádost o zodpovězení otázek č. 3, 4, 5, 7, 9 a 10 dotazníku zamítá. 

Odůvodnění: 

Dne 4. října 2015 obdržel Státní oblastní archiv v Litoměřicích podání, ve kterém pan 
XXXX XXX, adresa bydliště XXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXXXX, žádá o poskytnutí 
informací podle zákona 106/1999 Sb. V podání žádá o zodpovězení 10 otázek, které 
jak sám uvádí, „vyjadřují subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních projektů 
v rámci vaší organizace“. V přiloženém dotazníku jsou otázky kladeny tak, aby 
odpovídající musel vyjádřit vlastní názor a nikoliv poskytnout údaje podle § 3, odst. 3 
Zákona 106/1999 Sb. 

Podle ustanovení § 4, odst. 4 Zákona 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Proto se 
žádost o poskytnutí odpovědi na otázky č. 3, 4, 5, 7, 9 a 10 zamítá. 

Poučení: 

Proti rozhodnutí lze podle §16 Zákona č. 106/1999 Sb. podat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení odvolání ministerstvu vnitra prostřednictvím Státního oblastního archivu 
v Litoměřicích. 

PhDr. Marek Poloncarz 
Ředitel Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích 
podepsáno elektronicky 
otisk úředního razítka 
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Otázka č. 1: 

Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 dle 
následujícího 
dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na prostředky určené na investiční 

projekty spolufinancované/financované z fondů Evropské unie/operačních programů (EU) a 

prostředky určené na investiční projekty financované z vlastních/ostatních zdrojů (ostatní). 

 
Rok 2009: 

 

 Výdaje v tis. Kč 

Obnovovací a modernizační investice - EU:  

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:           14 943 
 

Nové obligatorní investice - EU:  

Nové obligatorní investice - ostatní:  

Nové rozvojové investice - EU:  

Nové rozvojové investice - ostatní:           1 010 

Ostatní investice - EU:  

Ostatní investice - ostatní:  

 

Rok 2010: 
 

 Výdaje v tis. Kč 

Obnovovací a modernizační investice - EU:           

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:            4 314 

Nové obligatorní investice - EU:  

Nové obligatorní investice - ostatní:  

Nové rozvojové investice - EU:  

Nové rozvojové investice - ostatní:         200   

Ostatní investice - EU:  

Ostatní investice - ostatní:  

 
Rok 2011: 

 

 Výdaje v tis. Kč 

Obnovovací a modernizační investice - EU:  

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:           1 570 

Nové obligatorní investice - EU:  

Nové obligatorní investice - ostatní:  

Nové rozvojové investice - EU:  

Nové rozvojové investice - ostatní:           746 

Ostatní investice - EU:  

Ostatní investice - ostatní:           57 



 

Rok 2012: 
 

 Výdaje v tis. Kč 

Obnovovací a modernizační investice - EU:  

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:           212 

Nové obligatorní investice - EU:  

Nové obligatorní investice - ostatní:  

Nové rozvojové investice - EU:  

Nové rozvojové investice - ostatní:  

Ostatní investice - EU:  

Ostatní investice - ostatní:            

 
Rok 2013: 
 

 Výdaje v tis. Kč 

Obnovovací a modernizační investice - EU:  

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:           11 420 

Nové obligatorní investice - EU:  

Nové obligatorní investice - ostatní:            

Nové rozvojové investice - EU:  

Nové rozvojové investice - ostatní:           484 

Ostatní investice - EU:  

Ostatní investice - ostatní:           157         

 
Rok 2014: 
 

 Výdaje v tis. Kč 

Obnovovací a modernizační investice - EU:  

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:           947 

Nové obligatorní investice - EU:  

Nové obligatorní investice - ostatní:  

Nové rozvojové investice - EU:  

Nové rozvojové investice - ostatní:           1 313 

Ostatní investice - EU:  

Ostatní investice - ostatní:    

 



Otázka č. 2: 

Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, 

hodnocení a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte 

odkaz pro stažení dokumentu z internetu. 

 

 Ne 

 

 
Otázka č. 6) 

Jak velký objem finančních prostředků v Kč byl vaší organizaci proplacen, resp. doposud ještě 

nebyl proplacen, resp. o jaký organizace žádala v rámci projektů spadajících do programovacího 

období 2007 – 2013 formou podpory (dotace) z fondů EU / operačních programů na realizaci 

investičních projektů? O kolik se jedná celkem projektů? 

 
Objem finančních prostředků: 
 

 Uveďte částku v tis. Kč 

Finanční prostředky (dotace), které byly organizaci v rámci investičních projektů 
spadajících do programovacího období 2007 – 2013 již proplaceny: 

 

Finanční prostředky (dotace), které doposud nebyly organizaci v rámci investičních 
projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 ještě proplaceny, 
nicméně organizaci byly přiděleny a budou proplaceny do konce roku 2015: 

   1 815 

Finanční prostředky (dotace), o které vaše organizace žádala na realizaci 
investičních projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 (tj. 
úspěšné/schválené i neúspěšné/neschválené projekty celkem): 

   1 815 

 
Uveďte počet projektů: 
 

 Počet projektů 

Celkový počet investičních projektů spadajících do programovacího období 2007- 
2013, na které byly organizaci přiděleny dotace z fondů EU / operačních programů: 

   1 

Celkový počet investičních projektů spadajících do programovacího období 2007- 
2013, na které organizace žádala přidělení dotace z fondů EU / operačních 
programů (tj. úspěšné/schválené i neúspěšné/neschválené projekty celkem): 

   1 

 

 

Otázka č. 8) 

U kolika projektů za období 2009 - 2014 jste museli obvykle investiční projekt nebo jeho 

parametry upravit před podáním žádosti o dotaci tak, abyste vyhověli požadavkům konkrétní 

výzvy a/nebo pravidlům operačního programu v porovnání se situací, kdy byste projekt 

realizovali zcela z vlastních/ostatních zdrojů? Uveďte odhadované počty projektů s daným 

přístupem. 

 
Přístup: 
 

 
vždy 

většinou 
ano 

většinou ne nikdy nevím 

Připravili jsme zcela nový investiční projekt. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Provedli jsme úpravy velkého rozsahu investičního projektu. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Provedli jsme jen parametrické nebo dílčí změny investičního 
projektu. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Projekt jsme vůbec neupravovali. 
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