
 

 

Výroční zpráva Ministerstva zemědělství ČR o poskytování 
informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2001 

 
 
 V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, vydává Ministerstvo zemědělství výroční zprávu za rok 
2001 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona. 
 

1) V roce 2001 se obrátilo na Ministerstvo zemědělství a na Zemědělské 
agentury telefonicky, písemně nebo elektronickou po�tou a osobně 
celkem 207 �adatelů se �ádostí o informace. �ádosti byly vyřízeny 
v�dy v řádném termínu. 

 
2) Ministerstvo vydalo v roce 2001 celkem 7 rozhodnutí o neposkytnutí 

informací podle § 15 odst. 1 zákona. Z toho 2 �adatelé podali odvolání 
(rozklad) proti tomuto rozhodnutí a obě �ádosti byly zamítnuty.  
Zbývajících 5 �adatelů  vzalo na vědomí stanovisko ministerstva. 

 
3) V jednom případě do�lo k odlo�ení �ádosti podle § 14 odst. 3 písm.b), 

po�adovaná informace nepatřila do působnosti resortu MZe ČR. 
 

4) Informací poskytnutých za platbu bylo v roce 2001 celkem 11. Částky, 
které byly účtovány činí celkem 5852,10 Kč. Jednalo se o informace, 
které vy�adovaly obsáhlé zpracování po�adovaných informací. Ostatní 
informace byly poskytovány zdarma popř. nepřesáhly hodnotu 50 Kč. 

 
5) Soudním řízením prochází 1 případ. �aloba byla podána ji� v roce  
     2000 a dosud nebylo v této věci Vrchním soudem nařízeno jednání. 

 
6) Po�adované informace se týkaly předev�ím vý�e poskytnutých 

finančních prostředků v rámci podpůrných programů a dotačních 
titulů, adresáře zemědělských subjektů, stavy zvěře a vý�e �kod 
působené černou zvěří, přehledy �adatelů o dotace dle NV 344/1999 
Sb., vlastnictví k nemovitostem (restituce,privatizace) a statistická 
data. 

 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. pozbývá platnosti prodlou�ení 
lhůty  pro  poskytování  informací  je�   platily  v  roce  2000  a  2001.  Od  
1. ledna 2002 platí lhůta pro vyřízení �ádosti 15 kalendářních dnů. Lhůtu 
lze prodlou�it nejvý�e o 10 kalendářních  dnů tj. na 25 kalendářních dnů, 
a to jen ze záva�ných důvodů podle § 14 odst. 5 písm. a) � c) vý�e 
citovaného zákona. Tato lhůta je ji� neměnná. 



 

 

Analýza poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. za rok 2001 
 
 

z toho   
celkem  

na MZe 
na 
Zemědělských    
agenturách 

počet přijatých �ádostí 207 30 177 
                                   - písemně 96 28  68 
                                   - ústně  111   2 109 
vydáno rozhodnutí o neposkytnutí 
informace 

   7   4    3 

podáno odvolání (rozkladů) proti 
rozhodnutí 

   2   2    0 

�ádostí odlo�eno    1  1        0  
poskytnutí informace za platbu   11  3     8 
 
částka 

    
     5852,10 

      
     3969,- 

      
    1883,10 

    
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


