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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 13.04.2016 (doručena 13.04.2016 do datové schránky)
Pan Ing. Z.V. žádal o poskytnutí následujících informací:
1) Korespondence (přijatou i odeslanou) Fondu s družstvem ZD Nedachlebice, IČ: 00140988
(dále jen „Družstvo“), a to za tento a minulý měsíc.
2) Veškeré úřední záznamy k emailové, telefonické či ústní komunikaci Fondu se členy Družstva
a se zmocněncem nebo zmocněnci Družstva a s pověřenými osobami Družstva, a to za tento
a minulý měsíc, týkající se jakkoliv pozemků zapsaných na LV č. 576 v obci a k.ú.
Nedachlebice.
3) Soupisy listin ke spisům k řízení vedených Fondem týkající se ZD Nedachlebice, IČ:
00140988, pod spisovými značkami:
a) 15/655/EPU/1/1044979
b) 15/655/EPU/1/1045739
c) 15/655/EPU/2/1048166
d) 15/655/EPU/2/1055221
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 30.05.2016 po výzvě k upřesnění žádosti ze dne 18.04.2016

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace Ing. Zdeňka Vojtka, Za Radnicí 535,
686 03 Staré Město (dále jen „žadatel“) podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b), § 15 odst. 1, §
20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, takto:
Žádost o poskytnutí informace ze dne 13.04.2016 se částečně odmítá.
Odůvodnění:

Dne 13.04.2016 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) doručena
žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací:
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4) Korespondence (přijatou i odeslanou) Fondu s družstvem ZD Nedachlebice, IČ: 00140988
(dále jen „Družstvo“), a to za tento a minulý měsíc.
5) Veškeré úřední záznamy k emailové, telefonické či ústní komunikaci Fondu se členy Družstva
a se zmocněncem nebo zmocněnci Družstva a s pověřenými osobami Družstva, a to za tento
a minulý měsíc, týkající se jakkoliv pozemků zapsaných na LV č. 576 v obci a k.ú.
Nedachlebice.
6) Soupisy listin ke spisům k řízení vedených Fondem týkající se ZD Nedachlebice, IČ:
00140988, pod spisovými značkami:
a) 15/655/EPU/1/1044979
b) 15/655/EPU/1/1045739
c) 15/655/EPU/2/1048166
d) 15/655/EPU/2/1055221

Vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí informací byla v bodech 1) a 2) formulována příliš
obecně, postupoval Fond v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona a výzvou ze dne 18.4.2016
(č.j. SZIF/2016/0250991) vyzval žadatele k upřesnění žádosti (v rozsahu výše uvedeném), jaká
konkrétní informace je požadována.

Požadovaná informace uvedená pod bodem 3) – tj. poskytnutí soupisu listin ke spisům k řízení
vedených Fondem týkající se ZD Nedachlebice (v rozsahu výše specifikovaném) byla žadateli
dopisem ze dne 28.04.2016 (č.j. SZIF/2016/030046) zaslána.

Jelikož žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy svou žádost neupřesnil, musí Fond postupovat
v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona a rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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