Jak žádat o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.
I.
Svobodný přístup k informacím poskytovaných ZS MZe s.p.o. dle zákona 106/1999 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje
povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho
působnosti. Informací se pro účely cit. zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací. ZS Mze s.p.o. je samostatným subjektem zřízeným Ministerstvem zemědělství.
II.
Kdo a za jakých podmínek může žádat o informace
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě,
že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádosti a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě
k možnosti uplatnění jejích práv.
III.
Jak a kam se obrátit
Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací příslušnému povinnému subjektu (ZS MZe s.p.o.). K podání žádosti není potřeba
předkládat žádné doklady.
Možné způsoby zaslání žádosti:
a) písemně nebo osobně na adresu Zařízení služeb MZe s.p.o., Těšnov 65/17, Praha,
b) datovou schránkou (v9deeqd).
Ze žádosti musí být zřejmé:
a) komu je určena,
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
c) kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo),
adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Bez výše uvedených údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného
subjektu, není žádostí ve smyslu zákona. Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích
osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele. Žádný formulář není ex lege
předepsán.

IV.
Poplatky a termíny
Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu
nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady
spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Náklady na pořízení kopií:
Za pořízení jednostranné kopie formátu A4: 2,- Kč,
Za pořízení oboustranné kopie formátu A4: 4,- Kč,
Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu
A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.
Náklady na opatření technických nosičů dat:
Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel: 10,- Kč,
Za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel: 15,- Kč,
V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny
požadovaného technického nosiče dat a dalších souvisejících nákladů.
Náklady na odeslání informace žadateli:
Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady
za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 300,- Kč.
Proces úhrady:
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena
spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé,
na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný
subjekt žádost odloží.
V.
Lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti.
Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z důvodů uvedených zákonem. Pokud
ZS MZe s.p.o. odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom
rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
VI.
Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí,
a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání je spolu se spisovým materiálem předloženo
nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání
do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo
stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů
ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí
informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
VII.
Právní úprava:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

