
Vinařský fond
              Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

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

Č. j. 99/2021
Sp.zn. S 2685/2020

V Brně dne 7. 1. 2021

ROZHODNUTÍ

Vinařský fond, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím“), 
rozhoduje o žádosti o poskytnutí informací – tj. „o elektronické kopie Zprávy o činnosti Dozorčí rady 
Vinařského fondu za rok 2017, 2018 a 2019 a zápisů z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu konaných 
po 27. 6. 2019“ – podané společností Navrátilova s.r.o., IČO: 03302113, se sídlem Praha, Nové Město, 
Navrátilova 1632/6, PSČ 110 00 (dále jen „žadatel“), doručené dne 23. 12. 2020 prostřednictvím datové 
schránky,

t a k t o :

I. Podle § 14 odst. 5 písm. d) Zákona o svobodném přístupu k informacím se žádosti žadatele
č á s t e č n ě  v y h o v u j e , pokud jde o zprávy o činnosti Dozorčí rady Vinařského fondu za 
období let 2017, 2018 a 2019 a zápis z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu konaného dne 
9. 12. 2019.

II. Podle § 15 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost ve zbývajícím rozsahu
požadovaných informací týkajících se zápisů z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu po datu 
9. 12. 2019 o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Vinařský fond obdržel dne 23. 12. 2020 prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí 
informací podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně „elektronických kopií Zprávy 
o činnosti Dozorčí rady Vinařského fondu za rok 2017, 2018 a 2019 a zápisů z jednání Dozorčí rady 
Vinařského fondu konaných po 27. 6. 2019“.

Podle § 2 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím má povinný subjekt povinnost poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti.

Podle § 2 odst. 4 Zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že povinnost poskytovat informace se 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Dle článku V. odst. 1 Jednacího řádu Dozorčí rady Vinařského fondu se z jednání Dozorčí rady Vinařského 
fondu (dále jen „Dozorčí rada“) pořizuje zápis. Dle čl. V. odst. 3 Jednacího řádu Dozorčí rady Vinařského 
fondu platí, že Dozorčí rada na svém nejbližším dalším zasedání schválí zápis z předcházejícího jednání.
Originál zápisu z jednání podepisuje předsedající.



Dle čl. III. odst. 1 Jednacího řádu Dozorčí rady Vinařského fondu zasedá Dozorčí rada podle potřeby, 
zpravidla dvakrát ročně.

Žádosti žadatele v rozsahu části týkající se „zápisů z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu konaných po
27. 6. 2019“ dle shora uvedeného lze vyhovět jen částečně, a to pouze ve vztahu k zápisu z jednání 
Dozorčí rady konaného dne 9. 12. 2019, ve vztahu ke kterému již došlo k jeho schválení na nadcházejícím 
jednání. Ve vztahu k zápisu (zápisům) z jednání Dozorčí rady konaného po tomto datu však žádosti nelze 
vyhovět, když se jedná o dosud neexistující informaci. 

Vinařský fond ke dni vydání tohoto rozhodnutí nedisponuje řádným zápisem z jednání Dozorčí rady 
konaných po datu 9. 12. 2019, neboť tento dosud nebyl vyhotoven a schválen Dozorčí radou shora 
uvedeným postupem dle Jednacího řádu Dozorčí rady Vinařského fondu.

Žadatel ve své žádosti požaduje informaci, která ke dni vydání tohoto rozhodnutí neexistuje. Vinařský 
fond jako povinný subjekt tedy objektivně nemůže požadovanou informaci žadateli poskytnout, když 
k finálnímu vyhotovení a schválení požadovaného zápisu z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu dojde 
až na nejbližším dalším zasedání tohoto orgánu. 

Vinařský fond proto na základě žádosti žadatele vyhověl pouze částečně a s odkazem na § 14 odst. 5 
písm. d) Zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli zasílá zprávy o činnosti Dozorčí rady 
Vinařského fondu za období let 2017, 2018 a 2019 a zápis z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu 
konaného dne 9. 12. 2019

Podle § 15 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím pak platí, že pokud povinný subjekt 
žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že v daném případě jsou splněny podmínky na částečné odmítnutí 
žádosti. Vinařský fond proto o žádosti z těchto důvodů rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u :

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení 
s § 83 odst. 1 a § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad. 
Rozklad se podává předsedovi Rady Vinařského fondu prostřednictvím Vinařského fondu do 15 dnů ode 
dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

  

Přílohy:
- zprávy o činnosti Dozorčí rady Vinařského fondu za období let 2017, 2018 a 2019;
- zápis z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu ze dne 9. 12. 2019.
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Č. j.   2423/2020        V Brně dne 2. 11. 2020 
 
 

Poskytnutí informace podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Vážený pane, 

  

Vinařský fond obdržel dne 27. 10. 2020 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů evidovanou pod č.j. 
2408/2020, v níž požadujete „poskytnutí úplného výsledku výzkumu dopadu epidemie covid-19 na tuzemské 

vinaře, který pro Vinařský fond zpracovala společnost FOCUS – Marketing & Social Research.“ 
 

Požadovanou informaci Vám posíláme přílohou. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Závěrečná zpráva z výzkumu „Dopad epidemie covid-19 na tuzemské vinaře“ – srpen 2020 

 
 
 

 



 



Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
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Navratilova s.r.o.

Navrátilova 1632/6
110 00  Praha 1 – Nové Město

Č.j. 430/2019

V Brně dne 27. 1. 2020

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

Dne 20. 1. 2020 jsme obdrželi datovou schránkou s žádostí o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb. evidovanou pod č.j. 269/2020, ve které žádáte Vinařský fond „o elektronické kopie 
schválených zápisů z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu konaných od 7. 5. 2015 do 3. 6. 2018 
…“

Ve Vámi požadovaném časovém rozmezí se uskutečnilo 7 jednání Dozorčí rady Vinařského fondu. 
Anonymizované zápisy Vám tímto poskytujeme v příloze tohoto dopisu. 

S pozdravem

Přílohy
Zápis 1/2015
Zápis 1/2016
Zápis 2/2016
Zápis 3/2016
Zápis 1/2017
Zápis 2/2017
Zápis 1/2018




