Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 23. 07. 2014 (doručeno 23. 07. 2014 e-mailem)
Obracíme se na Vás s žádostí o detailnější poskytování informací ke schváleným dotacím
zejména z Programu rozvoje venkova a OP Rybářství, a to ve smyslu doplnění IČ k
příjemcům dotací.
Pro účely našeho využití dat tj. pro automatizovaný monitoring příjemců dotací
postrádáme v dokumentech s příjemci dotací, které veřejně publikujete na svých
webových stránkách jednoznačný identifikátor právnických osob - podnikatelů ((IČO).
Z výše uvedených důvodů bychom velice ocenili, kdyby bylo možné získávat od vás
(emailem; přes webové rozhraní) dokumenty s rozšířenými údaji.
Prosím o sdělení, je-li možné naší žádosti vyhovět a případně na koho se v této věci
obrátit k dalšímu řízení.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 31. 07. 2014
dne 23. 7. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále Fond)
žádost o detailnější poskytování informací ke schváleným dotacím zejména z Programu
rozvoje venkova a OP Rybářství a to ve smyslu doplnění IČ k příjemcům dotací. Pro účely
využití dat tj. pro automatizovaný monitoring příjemců dotací chybí v seznamech, které
veřejně publikujete na webových stránkách jednoznačný identifikátor právnických osob podnikatelů (IČO). Bylo by dobré získávat od vás (emailem; přes webové rozhraní)
dokumenty s rozšířenými údaji.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že tyto seznamy slouží žadatelům,
kteří podali v daném opatření a kole Žádost o dotaci, aby zjistili, zda jejich konkrétní
projekt byl či nebyl schválen k financování. V seznamu je uvedeno registrační číslo
žádosti, které je přiděleno při jejím zaregistrování a každý žadatel toto číslo zná.
V současné době neuvažujeme o rozšíření seznamu o tento údaj.

