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Č. j. 347/2019      V Brně dne 17.1.2019 
 
 

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 3. 1. 2019 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 „zpráv Dozorčí rady Vinařského fondu podaných v letech 2013 až 2018 

Radě Vinařského fondu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí rady Vinařského fondu podle § 34 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 321/2004 Sb. s vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon“. 

 

 K Vaší žádosti uvádíme, že § 34 odst. 2 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, platí, 

že Dozorčí rada Vinařského fondu „podává“ nejméně jedenkrát ročně zprávu Radě Vinařského fondu 

o výsledcích své kontrolní činnosti. Citované ustanovení ani ustanovení jiného právního předpisu či normy 

interní povahy neukládá Dozorčí radě předkládat zprávu o kontrolní činnosti v určité (např. písemné) formě. 

Dozorčí Rada Vinařského fondu proto v souladu s citovaným ustanovením podává Radě Vinařského fondu tuto 

zprávu ve formě sdělení prezentovaného na příslušných jednáních Rady Vinařského fondu. Stejně tak tomu 

bylo v období let 2013 až 2018, kdy zástupce Dozorčí rady Vinařského fondu či jím pověřená osoba 

prezentovala závěry kontrolní činnost Radě Vinařského fondu. 

 

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

přístupu k informacím zasíláme relevantní části níže uvedených zápisů z jednání Rady Vinařského fondu, 

v nichž je zaznamenána část jednání, na nichž byla Radě Vinařského fondu podána zpráva o výsledcích kontrolní 

činnosti Dozorčí rady Vinařského fondu: 

 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 5/2013 ze dne 29. 5. 2013, 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 5/2014 ze dne 17. 7. 2014, 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 5/2015 ze dne 28. 5. 2015, 



-  

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 5/2016 ze dne 16. 6. 2016, 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 1/2016 ze dne 16. 12. 2016, 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 2/2017 ze dne 22. 2. 2017, 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 5/2017 ze dne 15. 6. 2017, 

- Zápis Rady Vinařského fondu VF 6/2018 ze dne 13. 6. 2018. 
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Č.j. 2256/2019 V Brně dne 18. 6. 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti zaslané dne 8. 6. 2019 e-mailem na adresu info@vinarskyfond.cz, ve které 
požadujete zaslání zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Výběr dodavatele na služby 
v oblasti řízení vztahů s veřejností (PUBLIC RELATIONS)“, Vám tuto informaci poskytujeme v příloze.

S pozdravem

Přílohy:
Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha zprávy o hodnocení nabídek
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Č.j. 2505/2019
Sp. zn. S 2330/2019

V Brně dne 9. 8. 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informace doručené dne 14. 7. 2019 evidované pod č. j. 2330/2019 a na 
základě upřesnění Vaší žádosti doručené dne 29. 7. 2019 evidované pod č.j. 2444/2019 Vám 
poskytujeme požadovanou informaci.

Ve své žádosti upřesňujete, že žádáte o schválený zápis z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu 
v roce 2018, které předcházelo jednání Rady Vinařského fondu dne 13. 6. 2018 s vyloučením těch 
informací, o nichž to stanoví zákon.

Jednání Dozorčí rady Vinařského fondu předcházející jednání Rady Vinařského fondu konané dne 
13. 6. 2018 se uskutečnilo dne 4. 6. 2018. Zápis byl schválen na následujícím jednání Dozorčí rady.
Anonymizovanou kopii tohoto zápisu Vám posíláme v příloze.

S pozdravem

Příloha
Anonymizovaná kopie zápisu z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu ze dne 4. 6. 2018
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Č.j. 2646/2019
Sp. zn. S 2556/2019

V Brně dne 28. 8. 2019

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

Dne 12. 8. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci evidovanou pod č.j. 2556/2019. Tato žádost 
byla doručena datovou schránkou, jejíž přílohou byl soubor s názvem „VF InfoZ Organizační řád 
2018“. Vzhledem k nečitelnosti přílohy datové zprávy a tedy nečitelnosti žádosti o informaci jsme 
Vás dne 15. 8. 2019 vyzvali dopisem č.j. 2603/2019 k upřesnění žádosti o informace.

Dne 20. 8. 2019 jsme obdrželi datovou zprávu s žádostí o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., ve které žádáte Vinařský fond „o poskytnutí organizačního řádu Vinařského fondu 
včetně všech jeho případných příloh schváleného na jednání Dozorčí rady Vinařského fondu dne 
4. 6. 2018…“.

Organizační řád schválený Dozorčí radou Vinařského fondu dne 4. 6. 2018 Vám tímto poskytujeme 
v příloze tohoto dopisu. 

S pozdravem

Příloha
Organizační řád Vinařského fondu
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Č. j.  3054/2019         V Brně dne 19. 11. 2019 
 
 

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážení, 

  

Vinařský fond obdržel dne 15. 11. 2019 prostřednictvím datové schránky žádost společnosti Navrátilova s.r.o. 

uplatněnou 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 se požaduje „poskytnutí zápisů z jednání Rady 

Vinařského fondu konaných od 13. 6. 2019 dodnes s případným vyloučením těch informací, o nichž to stanoví 

zákon“. 

 

Podle § 6 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že pokud žádost o poskytnutí informace 

směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, 

místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, 

zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

 

Požadované zápisy z jednání Rady Vinařského fondu jsou uveřejněné na internetových stránkách 

www.vinarskyfond.cz v záložce „O VF“, podzáložce „Z jednání Rady Vinařského fondu“, kde jsou schválené 

zápisy z jednání Rady Vinařského fondu volně ke stažení. Plné znění odkazu na uveřejněnou informaci je 

následující: http://vinarskyfond.cz/ovf/zjednaniradyvinarskehofondu/ 

 
 

S pozdravem 
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Č.j. 3155/2019
Sp. zn. S 3099/2019

V Brně dne 9. 12. 2019

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

Dne 28. 11. 2019 jsme obdrželi Vaši datovou zprávu s žádostí o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., ve které žádáte Vinařský fond „o poskytnutí rozhodnutí o poskytnutí podpory 
projektu s názvem Film 3 Bobule žadatele VINNÁ GALERIE, s.r.o. …“.

Rozhodnutí č. RP/469/19 vydané 1. 4. 2019 žadateli Vinná galerie, s.r.o. Vám tímto poskytujeme 
v příloze tohoto dopisu. 

S pozdravem

Příloha
Rozhodnutí č. RP/469/19
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Č.j. 3233/2019

V Brně dne 20. 12. 2019

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

Dne 20. 12. 2019 jsme obdrželi datovou zprávu s žádostí o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., ve které žádáte Vinařský fond „o elektronické kopie schválených zápisů z jednání 
Dozorčí rady Vinařského fondu konaných od 5.6.2018 dodnes s vyloučením těch informací, o nichž 
to stanoví zákon“.

Od Vámi stanoveného data 5. 6. 2019 proběhli 3 jednání Dozorčí Rady Vinařského fondu. V příloze 
Vám posíláme zápis z Dozorčí rady konané dne 17. 12. 2018 a zápis z jednání Dozorčí rady konané 
dne 27. 6. 2019. Zápis z posledního jednání Dozorčí rady Vinařského fondu bude schválen na dalším 
jednání v roce 2020. 

Příjemné prožití vánočních svátků.

S pozdravem

Příloha
Zápis z Dozorčí rady 17. 12. 2018
Zápis z Dozorčí rady 27. 6. 2019




