
Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

24. února 2018

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

, adresa pro doručování - datová schránka

Podle  zákona  č.  106/1996,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  žádáme  o  zaslání
elektronické kopie právního rozboru ve věci problematiky “de minimis,” vypracované právní
kanceláří Žídek-Feichtinger, o jehož obdržení informoval ředitel Vinařského fondu na jednání
Rady Vinařského fondu dne 20.6.2013.



Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
tel: 541 652 471-4, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Č. j. 2614/2018 V Brně dne 9.3. 2018

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 24. 2. 2018 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 právního rozboru 

ve věci problematiky “de minimis,” vypracované právní kanceláří Žídek-Feichtinger, o jehož obdržení 

informoval ředitel Vinařského fondu na jednání Rady Vinařského fondu dne 20. 6. 2013“.

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

přístupu k informacím zasíláme požadovaný dokument.

  



Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3
60182 Brno

3. května 2018

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

 adresa pro doručování - datová schránka

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfoZ), žádáme
o dokumenty s žádostí Rady Vinařského fondu ministru zemědělství o zproštění mlčenlivosti
ve věci zveřejňování zápisů z jejích jednání, viz zde  http://vinarskyfond.cz/o-vf/z-jednani-
rady-vinarskeho-fondu/, a s reakcí ministra zemědělství na tuto žádost.

S pozdravem,

http://vinarskyfond.cz/o-vf/z-jednani-rady-vinarskeho-fondu/
http://vinarskyfond.cz/o-vf/z-jednani-rady-vinarskeho-fondu/


Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

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

Č.j. 3523/2018 V Brně dne 18.5. 2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 3.5. 2018

Dne 3.5. 2018 jsme od vás obdrželi žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve 

které žádáte o zaslání dokumentů s žádostí Rady Vinařského fondu ministru zemědělství o zproštění 

mlčenlivosti ve věci zveřejňování zápisů z jejích jednání a s reakcí ministra zemědělství na tuto 

žádost.

V příloze zasíláme příslušné dokumenty.

S pozdravem za Vinařský fond




