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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 04. 02. 2014 (doručeno 04. 02. 2014 e-mailem)
obracím se na Vás jménem klienta – společnosti BROMIL s.r.o. (plná moc v příloze) ve věci řízení
o poskytnutí dotace panu L. J. jako fyzické osobě, registrační číslo žádosti 1000146642. Žádám
dle zákona č. 106/99 Sb. o informaci v podobě KOPIE ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
ZÁKLADĚ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI „AGRO ENVI“ ZA ROK 2013, podané patrně mezi 15. 4. A 15. 5.
2013.
Na získání kopie žádosti má klient naléhavý právní zájem z důvodu pohledávek, které vůči panu
J. má a které již soudně vymáhá. Klient má právní zájem na informaci o žádosti pana J. vůči
SZIF, aby soudu v návrhu na předběžné opatření alespoň osvědčil pohledávku vůči SZIF, resp.
očekávané rozhodnutí o žádosti a z něho případně plynoucí práva.
Současně klient žádá, aby SZIF případnou dotaci alespoň do konce tohoto týdne jmenovanému
panu J. nevyplácel s tím, že dnes bude podán návrh na předběžné opatření, aby mu dotace právě
nebyla vyplacena.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 05. 02. 2014
dne 4. 2. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále Fond) žádost
o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, ve které žádáte o informaci, kdy pan L. J. v roce 2013 podával
žádost o dotaci na AEO v rámci Jednotné žádosti a pod jakou spisovou značkou, eventuálně
požadujete zaslání kopie Jednotné žádosti. Uvádíte, že na získání kopie žádosti má klient
naléhavý právní zájem z důvodu pohledávek, které vůči panu J. má a které již soudně vymáhá.
Klient má právní zájem na informaci o žádosti pana J. vůči SZIF, aby soudu v návrhu na
předběžné opatření alespoň osvědčil pohledávku vůči SZIF, resp. očekávané rozhodnutí o žádosti
a z něho případně plynoucí práva. Současně klient žádá, aby SZIF případnou dotaci alespoň do
konce tohoto týdne jmenovanému panu J. nevyplácel s tím, že dnes bude podán návrh na
předběžné opatření, aby mu dotace nebyla vyplacena.
K výše uvedenému Vám SZIF sděluje následující:
V rámci Jednotné žádosti žádal pan J. o poskytnutí dotací na SAPS a AEO. Na AEO nebylo panu
J. ještě odesláno Rozhodnutí a v nejbližší době se nepředpokládá, že by měla být tato dotace
vyplacena. Jednotná žádost pana J. byla podána dne 13.05.2013 pod č.j. SZIF/2013/0169116.
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