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SMĚRNICE 

Představenstva 

Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. 

Informační zákon 

Účel a rozsah působnosti předpisu: 

Tato směrnice slouží k zajištění činností Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a. s. jako povinného subjektu ve smyslu informačního zákona, a stanoví další 

podmínky, za nichž jsou informace povinným subjektem v souladu se zákonem 

poskytovány. 
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SMĚRNICE 

Představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. 

Informační zákon 

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen 

„PGRLF“) vydává v souladu s § 305 zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce ve znění 

pozdějších předpisů a Organizačním řádem za účelem úpravy aplikace zákona č. 106 / 1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k PGRLF tuto směrnici. 

Čl. 1 
Účel směrnice, obecná ustanovení 

(1) PGRLF je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

(2) Tato směrnice je vydávána k zajištění činností povinného subjektu PGRLF (dále jen 

„povinný subjekt“), které vyplývají ze zákona. Tato směrnice stanoví další podmínky, za 

nichž jsou informace povinným subjektem v souladu se zákonem poskytovány.  

(3) Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 

a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona). Povinný subjekt neposkytne 

informace v rozsahu výluk stanovených v ust. § 7 až 11 zákona. Povinný subjekt může 

omezit poskytnutí informace ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona. 

(4) Povinný subjekt poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním (§ 4 

odst. 1 zákona). 

(5) K činnostem povinného subjektu vyplývajícím ze zákona je pověřeno compliance, 

tajemník představenstva/tiskový mluvčí a vedoucí pracovník na úrovni ředitele úseku 

v rámci dané odbornosti (dále jen „pověřená osoba“). 

(6) Evidenci originálů podání, rozhodnutí, jiného než standardního postupu, poskytnutých 

informací, doručenek a dalších souvisejících dokumentů ve smyslu zákona zajišťuje 

v rámci povinného subjektu compliance. 

(7) Compliance, je při činnostech povinného subjektu oprávněno dožadovat jiné organizační 

články PGRLF, které jsou povinny dožádání vyřídit ve stanovených lhůtách.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62694/1/2#c_80566
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_149
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_2562
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_3000
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_851
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_851
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Čl. 2 
Poskytování informací zveřejňováním 

(1) Odpovědnost za obsahovou správnost, formát a jazyk poskytované informace 

a včasnost zpracování podkladů ve smyslu § 4a, § 4b, § 5 a § 8b zákona a jejich 

aktualizaci mají vedoucí zaměstnanci na úrovni ředitele úseku podle oblasti působnosti 

úseku (dále jen „příslušný vedoucí zaměstnanec“). 

(2) Odpovědnost za zveřejnění informací, na základě podkladů zpracovaných příslušným 

vedoucím zaměstnancem, má tajemník představenstva/tiskový mluvčí PGRLF. 

(3) Zveřejnění informací ve smyslu § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona za povinný subjekt zajišťuje 

sekretariát představenstva v době úředních hodin.  

(4) Dálkový přístup ke zveřejněným informacím povinného subjektu uvedeným v § 5 zákona 

zajišťuje tajemník představenstva/tiskový mluvčí prostřednictvím sítě internet na adrese 

https://www.pgrlf.cz/.  

Čl. 3 
Poskytování informací na základě ústní žádosti 

(1) Ústně podanou žádost ve smyslu § 13 zákona vyřizuje za povinný subjekt organizační 

článek povinného subjektu, na který se žadatel obrátí. Není-li tento organizační článek 

schopen nebo oprávněn informace poskytnout, odkáže žadatele na organizační článek 

povinného subjektu, který informaci může poskytnout (tajemník představenstva/tiskový 

mluvčí, příslušný úsek, nebo compliance). 

(2) O ústních podáních žádosti povinný subjekt nevede záznam. Z toho důvodu nejsou 

zahrnuta do výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona (§ 13 

odst. 3 zákona). 

(3) Proti neposkytnutí odpovědi na ústní žádost o podání informace se nelze odvolat ani 

podat stížnost (§ 13 odst. 3 zákona). 

(4) Pokud nebyla žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel 

nepovažuje za dostatečnou, je povinností toho, na koho byla žádost vznesena, 

informovat žadatele o možnostech podání písemné žádosti o informaci. 

Čl. 4 
Způsob podání písemných žádostí o poskytnutí informace 

(1) Žadatel se může pro poskytnutí informací ve smyslu zákona na základě písemných 

žádostí obrátit na povinný subjekt těmito způsoby: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_851
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_1535
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_1535
https://www.pgrlf.cz/
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4078
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4078
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4078
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4078
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a) podáním zaslaným na poštovní adresu povinného subjektu: Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond, a. s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, 

b) osobním podáním v recepci v 5. patře povinného subjektu v době úředních hodin,  

c) zasláním e-mailu na adresu elektronické podatelny povinného subjektu: 

podnety@pgrlf.cz,  

d) podáním zaslaným prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky povinného 

subjektu, ID datové schránky: vszfqex.  

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu 

zákona a musí obsahovat: 

a) fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, 

není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se 

od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; 

b) právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-

li se od adresy sídla.  

(3) Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

(4) Nesplňuje-li žádost předepsané náležitosti, případně není-li elektronická žádost podána 

výše uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu tohoto zákona (§ 14 odst. 4 zákona).  

Čl. 5 
Vyřizování písemných žádostí 

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (§ 14 odst. 1 zákona). 

(2) Pracovník podatelny nebo pověřená osoba neprodleně zaeviduje došlou žádost ve 

spisové službě a kopii žádosti předá na compliance. Pracovník compliance přidělí 

žádosti číslo (číslo žádosti dle pořadí v příslušném kalendářním roce/příslušný 

kalendářní rok; např. 1/2016, 2/2016 atd.) a následně koordinuje a řídí vyřízení žádosti.  

(3) Evidence pověřené osoby ve spisové službě musí kromě čísla jednacího obsahovat 

jméno (název) žadatele, adresu bydliště (sídlo) a předmět požadované informace; 

v evidenci ve spisové službě musí být dále dohledatelné datum předání informace, 

pokud informace není poskytnuta datum a číslo jednací vydaného rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti, datum předání rozhodnutí, datum případného odvolání či stížnosti, 

datum předání odvolání či stížnosti nadřízenému orgánu a datum vyřízení odvolání či 

mailto:podnety@pgrlf.cz
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
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stížnosti. Pokud nástroj spisové služby neobsahuje potřebné pole, zapisují se informace 

do poznámky, popřípadě obdobného obecně informačního pole.  

(4) Kopie všech dokumentů týkající se činnosti povinného subjektu ve smyslu zákona 

v listinné i v elektronické podobě předají pověřené osoby určenému pracovníkovi 

compliance. 

(5) Další postup je v souladu s § 14 a 15 zákona. Pověřená osoba zodpovídá za to, že 

poskytnutí informace nebude v rozporu s § 4a, 4b, 7, 8a, 8b a 9 až 12 zákona. 

(6) Pověřená osoba konzultuje způsob vyřízení žádosti s compliance. Před konečným 

vyřízením žádosti, resp. před odesláním jakéhokoli písemného úkonu vůči žadateli, je 

pověřená osoba povinna předložit navrhovanou odpověď, rozhodnutí nebo jiný písemný 

úkon ke kontrole compliance. 

(7) Poskytne-li pověřená osoba žadateli odpověď jinak než písemně (odkazem na 

zveřejněnou informaci dle § 6 zákona, nahlížením do spisu apod.), pořídí o této 

skutečnosti záznam a předá jeho kopii určenému pracovníkovi compliance. 

(8) Povinný subjekt zveřejní informace poskytnuté na žádost způsobem umožňujícím 

dálkový přístup do 15 dnů od poskytnutí informací. O informacích, poskytnutých 

způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než 

elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací 

postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah (§ 5 odst. 3 zákona). 

(9) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace musí být v souladu s § 15 zákona. 

V případě omezení poskytnutí informace podle ust. § 11 odst. 1 zákona musí být tento 

postup v rozhodnutí o omezení informace řádně zdůvodněn. 

Čl. 6 
Odvolání 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (§16 odst. 1 

zákona). 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu 

(§16 odst. 2 zákona), kterým je v případě PGRLF představenstvo společnosti. 

Čl. 7 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) se podává 

u povinného subjektu (§ 16a odst. 3 zákona). 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_851
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_2386
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_851
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_1535
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5442
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_3000
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
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(2) Stížnost může podat žadatel z důvodů uvedených v § 16a odst. 1 zákona. 

(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned 

vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam (§16a odst. 2 zákona). 

(4) O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti, na jehož nejbližší následující jednání, 

za podmínky dodržení lhůt stanovených Jednacím řádem představenstva, compliance 

předloží stížnost spolu se spisovým materiálem, pokud v této lhůtě povinný subjekt 

stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou 

licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16a odst. 5 zákona). 

(5) Výsledek rozhodnutí je oznámen žadateli.  

(6) Opravný prostředek proti rozhodnutí představenstva společnosti není přípustný. 

Čl. 8 
Hrazení nákladů a způsob platby 

(1) Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace 

(podle § 17 odst. 1 zákona). 

(2) Sazebník úhrad za poskytování informací ve smyslu zákona (dále jen „sazebník“) je 

přílohou č. 2 této směrnice.  

(3) Výši úhrady za poskytnutí informace určí podle sazebníku osoba pověřená za povinný 

subjekt ke zpracování odpovědi.  

(4) V případě, kdy povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, nevydá 

povinný subjekt informaci dříve, než žadatel uhradí náklady na podání informace (§ 17 

odst. 5 zákona).  

(5) V případě, že povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, pověřená osoba 

písemně oznámí žadateli tuto skutečnost před poskytnutím informace. Oznámení zašle 

dopisem do vlastních rukou žadatele s uvedením požadované výše úhrady a s uvedením 

informací o možnostech způsobu úhrady. Z oznámení musí být zřejmé, na základě 

jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 

Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů 

za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v 

jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, kdo o stížnosti 

rozhoduje a kde se stížnost podává (§17 odst. 3 zákona). 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://pgrlf365.sharepoint.com/sites/PGRLFteam/internalRegulations/Dokumenty/P%C5%99%C3%ADlohy%20(formul%C3%A1%C5%99e%2C%20vzory%20a%20jin%C3%A9%20materi%C3%A1ly)/SM-2018-1-5-PPR-P2-1.pdf
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
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(6) Kopii zápisu o vyrozumění, o uhrazení nákladů, o předání informace, doručenky apod. 

předá pověřená osoba určenému pracovníkovi compliance. 

(7) Úhradu nákladů za podání informace je možno provést:  

a) v hotovosti v pokladně PGRLF v době úředních hodin pro veřejnost, 

b) bezhotovostním převodem na účet povinného subjektu PGRLF,  

č. ú. 214421003 / 2700, variabilní symbol: 106. 

(8) Pokud povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, je toto poskytnutí 

podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne 

oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží (po dobu 

vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady tato lhůta neběží). Pověřená osoba 

vyhotoví odložení žádosti a písemně tuto skutečnost oznámí žadateli. Kopii předá 

pověřená osoba compliance.  

Čl. 9 
Výroční zpráva 

(1) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti 

poskytování informací podle § 18 zákona zpracuje compliance a zajistí její zveřejnění do 

1. března následujícího roku. Compliance předloží výroční zprávu na jednání 

představenstva PGRLF jako informaci.  

(2) Výroční zprávu zveřejní tajemník představenstva/tiskový mluvčí po dobu nejméně 30 

kalendářních dnů na úřední desce a nejméně po dobu dvou let prostřednictvím sítě 

internet na adrese https://www.pgrlf.cz/. 

Schváleno představenstvem dne: 26. 4. 2018 

  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6934
https://www.pgrlf.cz/
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POJMY A SEZNAM ZKRATEK 

Pojmy 

(1) Stížnost – je podání nebo sdělení, které někdo podá veřejnoprávní nebo soukromoprávní 

osobě nebo orgánu, pokud je předmětem nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo 

nečinnost adresáta nebo osoby, vůči níž má adresát nějakou pravomoc nebo 

odpovědnost, zejména nemá-li takové podání podle zvláštních právních předpisů jiný 

název. Ve vybraných případech pak může jít i o opravný prostředek proti konkrétnímu 

rozhodnutí. 

Zkratky 

(1) PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a. s. 

(2) ID – identifikační znak 
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

Právní předpisy a další závazné dokumenty 

(1) Zákon č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(2) Zákon č. 262 / 2006 Sb., Zákoník práce. 

Formuláře a vzory 

(1) Příloha č. 1 – Přehled lhůt 

(2) Příloha č. 2 – Sazebník úhrad za poskytnutí informace 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62694/1/2
https://pgrlf365.sharepoint.com/sites/PGRLFteam/internalRegulations/Dokumenty/P%C5%99%C3%ADlohy%20(formul%C3%A1%C5%99e%2C%20vzory%20a%20jin%C3%A9%20materi%C3%A1ly)/SM-2018-1-5-PPR-P1-1.pdf
https://pgrlf365.sharepoint.com/sites/PGRLFteam/internalRegulations/Dokumenty/P%C5%99%C3%ADlohy%20(formul%C3%A1%C5%99e%2C%20vzory%20a%20jin%C3%A9%20materi%C3%A1ly)/SM-2018-1-5-PPR-P2-1.pdf
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