
Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3
60182 Brno

1. listopadu 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel: 

Podle  zákona  č.  106/1996  Sb.,  o  svobodném přístupu  k  informacím,  žádáme o  zaslání
elektronických kopií všech dokumentů naplňujících Usnesení 7.1. Rady Vinařského fondu ze
dne 15.6.2017 („Rada ukládá řediteli Fondu vypovědět smlouvu se společností CCV s.r.o. na
zajištění správy aplikace Víno na dotek.“) a jehož splnění potvrdil ředitel Vinařského fondu na
jednání  Rady  Vinařského  fondu  dne  13.9.2017  (zejména  výpověď  smlouvy,  dohoda  o
skončení smlouvy, odstoupení od smlouvy, dohoda o narovnání, vyúčtování atp.).

 



Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

                             tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Č.j. 2573/2017 V Brně dne 14.11. 2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1.11. 2017

Dne 1.11. 2017 jsme od vás obdrželi žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve 

věci ukončení smlouvy se společností CCV s.r.o. na správu aplikace Víno na dotek.

K uvedenému sdělujeme, že smlouva byla ukončena ke dni 31.7. 2017. V příloze zasíláme příslušný 

dokument.

S pozdravem za Vinařský fond



Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

14. prosince 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel: 

Podle  zákona  č.  106/1996 Sb.,  o  svobodném přístupu  k  informacím,  žádáme o  zaslání
elektronické kopie platného schváleného jednacího řádu Rady Vinařského fondu.



Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Č. j. 2717/2017 V Brně dne 20.12. 2017

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Vinařský fond obdržel dne 14. 12. 2017 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž požadujete zaslání „elektronické kopie platného 

schváleného jednacího řádu Rady Vinařského fondu“.

V příloze Vám na základě Vaší žádosti s odkazem na § 14 odst. 5 písm. d) Zákona o svobodném 

přístupu k informacím zasíláme požadovaný dokument.

  




