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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 13. listopadu 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„V souladu s výše uvedeným zákonem žádám o poskytnutí následující informace: 
1. Kopie rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (dotace, apod.) Českému svazu 
bojovníku za svobodu roce 2017, 2018 a 2019, včetně orgánu, resp. jmen osob, 
které toto poskytnutí schválili 
2. Kopie podmínek pro udělení tohoto příspěvku (dotace) 
3. Kopie vyúčtování použití přiděleného příspěvku (dotace) za roky 2017 a 2018.“ 

K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Ad 1. 

„Kopie rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (dotace, apod.) Českému svazu bojovníku 
za svobodu roce 2017, 2018 a 2019, včetně orgánu, resp. jmen osob, které toto 
poskytnutí schválili“ 
 
V příloze dopisu Vám zasíláme kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace Českému 
svazu bojovníků za svobodu v roce 2017, 2018, 2019 a změnu rozhodnutí  
o poskytnutí dotace v roce 2018. Orgány, resp. osoby, které schválily jednotlivá 
rozhodnutí, jsou vždy uvedeny v závěru rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Ad 2. 

„Kopie podmínek pro udělení tohoto příspěvku (dotace)“ 

V příloze dopisu Vám zasíláme „Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 
státní správy“. Podrobné podmínky pro použití konkrétní dotace jsou uvedeny 
v jednotlivých rozhodnutích o poskytnutí dotace na příslušný rok. 
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Ad 3. 

„Kopie vyúčtování použití přiděleného příspěvku (dotace) za roky 2017 a 2018.“ 

Požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. 
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