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žádost o poskytnuti informace ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
I< informacím, ve znění pozdějších předpis tl (dále jen "zákon")
Rozhodnuti o odmítnutí části žádosti dle zákona

I.
Vážený pane doktore,
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jen "STC") dne 22. 3. 2019 obdržela Vaši žádost
o poskytnutí informace k emisi bankovek ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a to konkrétně
žádost o poskytnutí informace, zda některá z níže uvedených bankovek (nominální hodnota vždy
2.000,- Kč) byla emitována po 15. 09. 2015 a před tímto datem tak nemohla býti v oběhu a plnit
platební funkci. Bankovky máji následující sériová čísla: 070511413; 080315830; C11220114;
076363759; O 76763760; 064285974; C05733387; F20272854; 032356541; C19803575;
F08162471: 076363761; 027'103'159; 075854221; C90522018; 037564335; 090385502.
V návaznosti na obdrženou žádost vydává STC v zákonné

ll1útě

následující rozhodnuti.

ll.
STC žádost o informace odmítá podle§ 15 odst. 1 zákona.
Odůvodněni:

Žádosti nemt1že být vyhověno a musí být odmítnuta z dt1vodu, že STC nedisponuje
požadovanými informacemi.
S ohledem na skutečnost, že součástí procesu výroby a dodávek českých bankovek, na kterém
STC participuje jako zhotovitel, není samotná emise českých bankovek, kterou zajišťuje
samostatně česká národní banka, nemt1že STC uvést, zda byly předmětné bankovky uvedeny
do oběhu přede dnem 15. 9. 2015 či nikoliv.

lil.
Poučeni:

Proti rozhodnuti o odmítnutí části žádosti lze do 15 dnč1 ode dne jeho doručení podat odvolání. a
to písemným podáním doručeným na shora uvedenou adresu sídla STC. O odvolání rozhoduje
generální ředitel STC.

V souladu s

žádosti je Vám rozhodnuti zasíláno písemně na emailovou adresu
a zároveň do datové schránk:41111f
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