Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: info@szif.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA SZIF
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V ROCE 2008
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu je zveřejňována na základě §5
písm.g) a ve smyslu §18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
Struktura zveřejněné výroční zprávy je dána prováděcími předpisy, zejména usnesením vlády
č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné
správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., včetně příloh, a vyhláškou Ministerstva informatiky č.442/2006 Sb., ve znění
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 416/2008 Sb.
V souladu s organizačním řádem SZIF je poskytování informací v působnosti Oddělení vnější
komunikace.

Vyhodnocení poskytovaných informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
a)

b)
c)

d)

e)
f)

počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona

5.976
1
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Analýza poskytovaných informací
Počet poskytovaných informací prostřednictvím
Oddělení vnější komunikace
z toho:

telefonicky - infolinka SZIF (Tel:222 871 871)
e-mailem
písemně
faxem
osobně

5 976
5 107
853
10
0
6

Telefonické informace
Běžné telefonické žádosti o poskytnutí informace, které neformálně vyřizují pracovníci oddělení
vnější komunikace, ale i další pracovníci SZIF, se neevidují. Skutečný počet telefonicky
vyřízených dotazů je mnohem vyšší, není ale možné jej statisticky podchytit.
Pokud není možné informaci přímo poskytnout, jsou tazatelé odkázáni na písemnou či
elektronickou formu komunikace, případně na infolinku SZIF. Na ní již veškeré přijaté dotazy
evidovány jsou. Do této zprávy proto bylo možné zahrnout přesné statistické údaje o
telefonických informacích podaných v rámci této nadstandardní služby tazatelům, stejně jako
veškeré žádosti o informace, které došly elektronicky či v písemné podobě.
Placené informace
Z celkového počtu 5 969 žádostí o informace nebyla v roce 2008 zpoplatněna žádná.
Podaná odvolání, případně stížnosti na postup při poskytování informací
SZIF v roce 2008 vydal pouze jediné Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace. Proti tomuto
rozhodnutí se žadatel neodvolal.
SZIF neobdržel žádnou stížnost dle §16a zákona č. 106/1999 Sb.
Výhradní licence
Žádná výhradní licence podle § 14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb., nebyla poskytnuta.
Rozsudky
Ve věci neposkytnutí informace SZIF nebyl v roce 2008 vydán žádný rozsudek. Žádné soudní
řízení o přezkum správního rozhodnutí o neposkytnutí informace SZIF ani neprobíhalo.

Analýza publikovaných zpráv

Počet publikovaných zpráv na www
z toho:

obecných tiskových
odborných komoditních
bulletiny Tržního informačního systému (TIS)

842
32
273
537

JUDr. Vladimír Voráček,
vedoucí Oddělení vnější komunikace

Tisková zpráva
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