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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 07.11.2016 (doručena 07.11.2016 emailem)
Žadatel JUDr. M. B., Ph.D. žádal o poskytnutí kopie veškerých příslušných listin a
rozhodnutí týkající se přiznání dotace či jiné státní nebo evropské podpory (výslovně dotaci
SAPS – jednotná platba na plochu), kterou obdržel subjekt WOR, s.r.o., IČ: 250 79 531
(dále jen „příjemce dotace“) za roky 2014, 2015 a 2016. Není-li konkrétní rozhodnutí, žádá
jakékoliv listiny dokladující přiznání dotace či jiné státní nebo evropské podpory na
předmětný půdní blok, jehož součástí jsou uvedené pozemky, které jsou ve vlastnictví
žadatele.

Odpověď ze dne 22.11.2016

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 advokátní kanceláře
Dohnal&Bernard, IČ: 01825666 (dále jen „žadatel“) podle ustanovení § 11 odst. 1 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 7.11.2016 se částečně odmítá.
Odůvodnění:
Dne 7.11.2016 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ:
48133981 (dále jen „Fond“), Vaše žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které
žadatel žádal o poskytnutí kopie veškerých příslušných listin a rozhodnutí týkající se
přiznání dotace či jiné státní nebo evropské podpory (výslovně dotaci SAPS – jednotná
platba na plochu), kterou obdržel subjekt WOR, s.r.o., IČ: 250 79 531 (dále jen „příjemce
dotace“) za roky 2014, 2015 a 2016. Není-li konkrétní rozhodnutí, žádá jakékoliv listiny
dokladující přiznání dotace či jiné státní nebo evropské podpory na předmětný půdní blok,
jehož součástí jsou uvedené pozemky, které jsou ve vlastnictví žadatele.
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K výše uvedeným dotazům sděluje Fond následující:
Za kalendářní rok 2014 nežádal příjemce dotace o poskytnutí dotace, tudíž mu nebyla
dotace na Jednotnou platbu na plochu za rok 2014 vyplacena. Za kalendářní rok 2015 byla
příjemci dotace poskytnuta dotace na Jednotnou platbu na plochu pro rok 2015
rozhodnutím Fondu (SZIF/2015/0636896), které Vám posíláme v příloze.

Požadovanou informaci za rok 2016 Vám Fond nemůže poskytnout, jelikož se jedná o
novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a příprava
doposud nebyla ukončena rozhodnutím. Proto Fond musí postupovat v souladu s § 11 odst.
1 písm. b) zákona a v této části odmítnout poskytnutí informace.

Vzhledem k tomu, že žádosti o poskytnutí informací nebylo v plném rozsahu vyhověno, a
to z důvodu, že povinnost poskytovat informace se netýká budoucích rozhodnutí, musel
Fond postupovat v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 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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