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Vážený pan 

 

 

 

 

Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Vážený pane , 

 

Dne 19. 4. 2021 jste ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,                       

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal            

o poskytnutí informací, a to:   

 

Rádi bychom od Vás dostali oficiální odpovědi na tyto konkrétní otázky: 
- jak přesně probíhalo schvalování naší žádosti (kdo a kdy byl do procesu 
schvalování zapojen) 
- jak přesně dopadla naše žádost o podporu akce  (jak byla ohodnocena a 
kolik získala bodů) 
- proč nebyla akce  vybrána mezi podporované akce (prosíme o výčet 
konkrétních důvodů) 
 

Vaše žádost nesplňuje formální náležitosti žádosti podle ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. I přes tuto situaci Vám k Vaší žádosti sdělujeme: 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 6 odst. 1 téhož 
zákona tímto Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism žádané informace 
poskytuje: 
 
- Proces vyhodnocení probíhal pro všechny přihlášené eventy naprosto stejně a 
vyrovnaně, a to vše dle hodnotící metodiky, která je zveřejněna a byla všem 
dostupná při vyplňování evaluačního formuláře zde:  
https://zadost.czechtourism.cz/sites/default/files/hodnoceni-eventu-2020-
2021.pdf  
Veškerá data byla hodnocena dle metodiky institutem turismu, tedy agenturou 
CzechTourism v souladu s hlavním posláním spolupráce, tedy nákupem 
mediálního prostoru a marketingového plnění.  
Po vyhodnocení evaluačního formuláře byla vaše akce zařazena do kategorie 
TOP eventů v kulturních eventech. Následně zasedala kulturní komise, jejíž 

členové jsou zveřejněni zde: https://zadost.czechtourism.cz/ nebo zde: 
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2021/04/CzechTourism-
zverejnil-vyber-sportovnich-a-kulturn 
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Komise vybrala mez TOP eventy tři kulturní eventy s největším potenciálem 
zásahu pro Českou republiku. Vaše akce mezi vybranými komisí nebyla. Následně 
byly veškeré komisí nevybrané eventy zaslány krajským koordinátorům v Praze, 
kde do výběru eventů prioritních pro kraj agentura CzechTourism nezasahuje a 
nemůže tedy vědět, která konkrétní osoba, nebo osoby v hlavním městě Praha o 
výběru rozhodovaly. Praha však vybrala jiné prioritní eventy. 
  
- Vaše akce získala 67,5 bodů (zařazena do Top eventů).    
V kategorii kulturních eventů akce získala až 12. místo. 
Celkově pak 25. místo. Komise vybírala pouze tři eventy a následně vybíraly kraje. 
 
- Jak vyplývá z výše uvedeného, akce nebyla vybrána z důvodu výběru akcí s 
větším zásahem a potenciálem pro prezentaci České republiky komisí (viz. 12. 
místo), následně nebyla vybrána ani krajem.  
 
Spolupráce tedy může probíhat v PR rovině dle modelu, který je popsán zde: 
https://zadost.czechtourism.cz/vysledky/2021 
 
 
 

S pozdravem 
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