
 
 
 

 
 

 
Výroční zpráva Ministerstva zemědělství za rok 2004 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím  

 
Ministerstvo zemědělství České republiky zveřejňuje Výroční zprávu 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) Na Ministerstvo zemědělství České republiky a na Zemědělské 

agentury a pozemkové úřady se v roce 2004 obrátilo písemně nebo 
elektronicky celkem 715 žadatelů se žádostí o informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 

b) V roce 2004 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR celkem 2 rozhodnutí 
o neposkytnutí informací podle § 15 odst. 1 zákona. Odvolání 
(rozklad) proti tomuto rozhodnutí podal jeden žadatel.  
 

c) Městský soud v Praze vynesl dne 31. května 2004 rozsudek, kterým 
bylo zrušeno rozhodnutí o zamítnutí rozkladu ze dne 29. 9. 2003. 
Soud zrušil fiktivní rozhodnutí ministra podle ustanovení § 76 odst. 1 
písm. a/ soudního řádu správního (s.ř.s.) pro nepřezkoumatelnost 
spočívající v nedostatku důvodů a věc vrátil žalovanému k dalšímu 
řízení (ustanovení § 78 odst. 4 s.ř.s.). Soud po posouzení věci shledal 
důvody pro zrušení žalobou napadeného fiktivního rozhodnutí, neboť 
z obsahu správního spisu bylo patrné, že žalobou napadené fiktivní 
rozhodnutí je z hlediska soudního přezkumu nepřezkoumatelné pro 
nedostatek důvodů rozhodnutí. Zákon č. 106/1999 Sb. byl pro 
posuzovanou věc komplexní právní úpravou z níž vyplývá, že postup 
správních orgánů ve věci žádosti žalobce o poskytnutí požadovaných 



informací nebyl v rozporu se zákonem proto, že tento zákon správním 
orgánům umožňuje rozhodnout o žádosti fiktivním zamítavým 
rozhodnutím, ale nezákonnost soud shledal v tom, že jak žalobou 
napadené fiktivní rozhodnutí odvolacího orgánu, tak rozkladem 
napadené rozhodnutí prvnostupňového správního orgánu neměly 
náležitosti uvedené v ustanovení § 15 zákona a nelze z nich dovodit, 
jakými úvahami se správními orgány obou stupňů řídily a jaké právní 
předpisy použily, jestliže dospěly k závěru, že jsou zde podmínky pro 
odepření požadovaných informací.  

 
d) Žádosti o informace se týkaly především: 

− uplatnění restitučních nároků, 
− výše poskytnutých finančních prostředků v rámci jednotlivých 

dotačních titulů a programů, 
− přehledu příjemců dotací, 
− seznamu zemědělských subjektů, 
− provádění pozemkových úprav, 
− použití finančních prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva 

zemědělství ČR a čerpání těchto prostředků  
 
 

Analýza poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 
2004 

 

z toho  
celkem 

na Mze na ZA a PÚ 

počet písemně podaných žádostí 715 27 688 

vydáno rozhodnutí o 
neposkytnutí informace 2 1 1 

podáno odvolání (rozkladů) proti 
rozhodnutí 0 1 0 

poskytnutí informace za platbu 13 2 11 

celková částka 3442,50 718,-   2724,50 

    

 
 

 
 
 


