Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 14. 01. 2014 (doručeno 14. 01. 2014 datovou schránkou)
Dovolujeme si Vás požádat o níže specifikované informace, týkající se škody, která
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Zadavatel“) vznikla v souvislosti
s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen „ÚOHS“) v
roce 2011.
Konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejné zakázky „Dodávka služeb rozvoje
a integrace informačních systémů platební agentury SZIF)“, kdy rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže byla zadavateli uložena pokuta ve výši 600. 000,- Kč, dále
jen „rozhodnutí ÚOHS“.
Konkrétně žádáme u každého rozhodnutí o tyto informace:
1) Informaci o výši škody, která Zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS,
2) informaci kdy, jakým způsobem a v jakém rozsahu byl nárok na náhradu škody
uplatněn vůči tomu, kdo za škodu na majetku Zadavatele odpovídá,
3)) informaci o tom, kdy byla škoda odpovědnou osobou k rukám zadavatele uhrazena,
4) identifikaci škůdce či škůdců (jméno, příjmení, pracovní zařazení fyzické osoby,
popřípadě název právnické osoby a IČ).
5) Pro případ, že nebyla škoda po nikom vymáhána, žádáme o identifikaci osoby, která
rozhodla o tom, že nárok na náhradu škody nebude Zadavatel po škůdci vymáhat
(jméno, příjmení, pracovní zařazení fyzické osoby) a rovněž zdůvodnění tohoto postupu.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 18. 01. 2014
dne 14. 1. 2014 byl Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp.
Fond) doručen datovou schránkou dopis, ve kterém žádáte o poskytnutí informací dle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Jedná se o specifikované informace týkající se škody, která Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu (dále jen „Zadavatel“) vznikla v souvislosti s pokutou uloženou
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen „ÚOHS“) v roce 2011.
Konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejné zakázky „Dodávka služeb rozvoje
a integrace informačních systémů platební agentury SZIF)“, kdy rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže byla zadavateli uložena pokuta ve výši 600. 000,- Kč.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
Státní zemědělský intervenční fond Vám požadované informace již poskytl, a to
dopisem ze dne 15.7.2013 č.j. SZIF/2013/0238396 a dopisem ze dne 2.9.2013 č.j.
SZIF/2013/0301907, na jejichž obsah v plném rozsahu odkazujeme. Pro úplnost
uvádíme, že Státní zemědělský intervenční fond neshledal naplnění podmínek pro
uplatnění nároku na náhradu škody a nepodařilo se mu identifikovat konkrétní osobu,
která by uložení pokuty zapříčinila (škůdce). Nebylo tudíž rozhodováno o tom, zda nárok
bude/nebude po škůdci vymáhán.

