
Výroční zpráva Ministerstva zemědělství za rok 2003 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím  
 
 

Výroční zpráva Ministerstva zemědělství je zveřejňována na základě § 18, 
odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu 
s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke 
sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a 
právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
a) V roce 2003 se obrátilo na Ministerstvo zemědělství a na Zemědělské 

agentury a pozemkové úřady písemně nebo elektronicky celkem 349 
žadatelů se žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o 
svobodném přístupu k informacím.  

 
b) Ministerstvo vydalo v roce 2003 celkem 4 rozhodnutí o neposkytnutí 

informací podle § 15 odst. 1 zákona. Odvolání (rozklad) proti tomuto 
rozhodnutí nepodal žádný z žadatelů.  

 
c) Dne 28. února 2003 vynesl krajský soud rozsudek, kterým bylo zrušeno 

rozhodnutí o rozkladu ze dne 1.2.2002. Soud toto rozhodnutí pro 
nezákonnost zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení podle zákona č. 106/1999 
Sb. Ve svém rozsudku soud především poukázal na ust. § 9 odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., podle kterého se za porušení obchodního tajemství 
nepovažuje poskytnutí informace, která se týká používání prostředků 
státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem 
a nebo nakládání s majetkem těchto subjektů.  Pokud jde o požadavek na 
poskytnutí jiných informací, vyslovil soud názor, že je třeba, aby se 
povinný subjekt zabýval tím, zda má požadovaná informace všechny 
zákonné znaky obchodního tajemství, jak jsou uvedeny v § 17 obchodního 
zákoníku a nikoliv jen tím, zda ji oprávněný subjekt za obchodní tajemství 
označil. Otázkou, zda má požadovaná informace všechny znaky 
obchodního tajemství stanovené v § 17 obchodního zákoníku a zda je tudíž 
způsobilá být za toto tajemství označena ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., se má povinný subjekt zabývat ve správním řízení jako 
otázkou předběžnou ve smyslu § 40 správního řádu (srov. § 20 odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb.). 
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d) Žádosti o informace se týkaly především: 
− použití finančních prostředků státního rozpočtu rozpočtové kapitoly 

MZe a přehled čerpání těchto prostředků, 
− výše poskytnutých finančních prostředků v rámci jednotlivých dotačních 

titulů a programů, 
− přehledu příjemců dotací, 
− seznamu zemědělských subjektů, 
− statistických dat, 
− restitučních nároků. 

 
 

Analýza poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2003 
 

z toho  
celkem 

na MZe na ZA a PÚ 

počet písemně podaných žádostí 349 44 305 

vydáno rozhodnutí o neposkytnutí  
informace 4 2 2 

podáno odvolání (rozkladů) proti 
rozhodnutí 0 0 0 

poskytnutí informace za platbu 6 1 5 

celková částka 2538,- 393,-   2145,- 

    
 
 

 
 
 

 2


	Výroční zpráva Ministerstva zemědělství za rok 2003
	o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
	o svobodném přístupu k informacím
	Analýza poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. z


