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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 01.11.2016 (doručena 01.11.2016 emailem)
Žadatel p. O. Š. žádal o poskytnutí informace, zda lze nějakým způsobem opravit deklaraci
koní za rok 2015, která nebyla správně provedená z důvodu složitosti, tak aby mu byly
doplaceny dotace.
V případě, že to již nejde provést, žádal dle zákona o zaslání čísel hospodářství všech
zemědělců, kteří stejně on chybně nebo vůbec neprovedli elektronickou deklaraci koní a
kterým nebyly vyplaceny dotace.
Odpověď ze dne 16.11.2016

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 p. O. Š., Kadaň (dále jen
„žadatel“) podle ustanovení § 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 1.11.2016 se částečně odmítá.
Odůvodnění:

Dne 1.11.2016 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 informace, zda lze nějakým způsobem opravit deklaraci koní za
rok 2015, která nebyla správně provedená z důvodu složitosti, tak aby mu byly doplaceny
dotace.
V případě, že to již nejde provést, žádal dle zákona o zaslání čísel hospodářství všech
zemědělců, kteří stejně on chybně nebo vůbec neprovedli elektronickou deklaraci koní a
kterým nebyly vyplaceny dotace.
K výše uvedeným dotazům sděluje Fond následující:
Termín podání DCHK do 31. 10. kalendářní roku vyplývá z NV pro jednotlivé dotační tituly:


AEKO – Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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EZ – Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
LFA – Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů

K pozdně podaným DCHK Fond při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nepřihlíží.

Pro dotační rok 2015 již není možné na konci roku 2016 podávat opravu. Navíc
po vydání rozhodnutí k jednotlivým dotačním titulům.
Pozdní termín podání DCHK lze akceptovat pouze z důvodu uznané VM.
Nepodání DCHK v řádném termín neznamená automaticky zamítnutí žádosti v rámci
dotačního titulu.
Jelikož dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, lze považovat čísla
hospodářství za osobní údaj, není Fond oprávněn tuto informaci žadateli poskytnout.
Vzhledem k tomu, že žádosti o poskytnutí informací nebylo v plném rozsahu vyhověno, a
to z důvodu shora uvedených 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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