Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 7. 11. 2013
Vážená paní, vážený pane,
tato žádost o informace se vztahuje k dokumentu, který jste mi poslali v reakci na mou
žádost odeslanou dne 14. 11. 12 prostřednictvím této webové stránky, na níž jste mi
laskavě odpověděli stejným způsobem.
Jednalo se o dokument s názvem &quot; ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE „RÁMCOVÁ SMLOUVA - KOMUNIKAČNÍ PODPORA ZNAČKY KLASA NA OBDOBÍ
2012 - 2013“
V souvislosti s tímto dokumentem mi prosím poskytněte informaci:
- zda-li byl tento dokument připraven a sepsán přímo a pouze pracovníky SZIF
- pokud ano, uveďte, prosím, pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců
- v případě, že byli zapojeni externí konzultanti, ať se na přípravě dokumentu podíleli
částečně či zcela samostatně, uveďte:
- jméno konzultanta (konzultantů)
- název společnosti, pro kterou pracují (pokud je to relevantní)
- odměnu, která byla konzultantovi či jeho zaměstnavateli za práci vyplacena
S přátelským pozdravem,
R. H.
Informaci poskytněte elektronicky na email:
foi+request-643-bd12f950@infoprovsechny.cz
Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz.
Účelem této služby je umožnit komukoliv svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS
ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE
TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi
zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.
Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným
posouzením žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:
7/11/2013

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.
svobodném přístupu k informacím, v platném znění

106/1999

Sb.,

o

Odpověď ze dne 12. 11. 2013
Vážený pane,
dne 07. 11. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond)
doručena e-mailem žádost o informace , týkající se dotazu ze dne
14.11.2012 a následné odpovědi. Jednalo se o dokument s názvem ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE „RÁMCOVÁ SMLOUVA - KOMUNIKAČNÍ PODPORA
ZNAČKY KLASA NA OBDOBÍ 2012 - 2013“
V souvislosti s tímto dokumentem žádáte o následující informace:

- zda-li byl tento dokument připraven a sepsán přímo a pouze pracovníky SZIF
- pokud ano, uveďte, prosím, pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců
- v případě, že byli zapojeni externí konzultanti, ať se na přípravě dokumentu
podíleli částečně či zcela samostatně, uveďte:
- jméno konzultanta (konzultantů)
- název společnosti, pro kterou pracují (pokud je to relevantní)
- odměnu, která byla konzultantovi či jeho zaměstnavateli za práci vyplacena
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
- zadávací dokumentace nebyla připravena pouze zaměstnanci SZIF
- na zadávací dokumentaci se podílela Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol.
- advokátní kanceláři byla za práci vyplacena odměna 1 180 000 Kč
S pozdravem

