Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 08. 07. 2015 (doručeno 08. 07. 2015 datovou schránku)
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o informace o žadatelích z
krajů: Středočeský, Jihočeský, Vysočina, Ústecký a Plzeňský kraj, kteří v rámci podané
Jednotné žádosti žádají pro rok 2015 o platbu na plochu (SAPS), a to s uvedením IČ,
názvu, sídla a seznamu dílů půdních bloků (čtverec DPB, kód DPB), které mají uvedeny v
Jednotné žádosti pro rok 2015, včetně jednotlivých výměr těchto dílů půdních bloků.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď - Rozhodnutí ze dne 20. 07. 2015
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 o žadatelích z
krajů: Středočeský, Jihočeský, Vysočina, Ústecký a Plzeňský kraj, kteří v rámci podané
Jednotné žádosti žádají pro rok 2015 o platbu na plochu (SAPS), a to s uvedením IČ,
názvu, sídla a seznamu dílů půdních bloků (čtverec DPB, kód DPB), které mají uvedeny v
Jednotné žádosti pro rok 2015, včetně jednotlivých výměr těchto dílů půdních bloků (dále
též „žádost o poskytnutí informace“) pana B. B., člena představenstva VERBAVA CZ
s.r.o., IČ: 29301840 (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, t a k t o : Žádost o poskytnutí
informace ze dne 8. 7. 2015 se odmítá.
Dne 8. 7. 2015 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen Fond)
doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o
poskytnutí informací o žadatelích z krajů: Středočeský, Jihočeský, Vysočina, Ústecký a
Plzeňský kraj, kteří v rámci podané Jednotné žádosti žádají pro rok 2015 o platbu na
plochu (SAPS), a to s uvedením IČ, názvu, sídla a seznamu dílů půdních bloků (čtverec
DPB, kód DPB), které mají uvedeny v Jednotné žádosti pro rok 2015, včetně jednotlivých
výměr těchto dílů půdních bloků.
Fond po posouzení žádosti o poskytnutí informace uvádí, že v souladu s § 11 odst. 1
písm. b) zákona může povinný subjekt (Fond) omezit poskytnutí informace v případě, že
jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí Fondu, pokud zákon
nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. V daném
případě byly žadateli podány Jednotné žádosti pro rok 2015 (resp. žádosti na jednotlivá
opatření podávaná v rámci Jednotné žádosti pro rok 2015), čímž došlo k zahájení
správních řízení o žádostech v rámci konkrétních dotačních titulů (opatření) v souladu s §
44 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 256/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými předpisy EU. Shora uvedená správní řízení o
podaných žádostech žadatelů pro konkrétní dotační tituly (opatření) nebyla doposud
ukončena, přičemž k jejich ukončení dojde nabytím právní moci vydaných rozhodnutí ve
věci. Výše uvedené informace tedy nebudou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm.
b) zákona žadateli poskytnuty. Poté, co dojde k vydání předmětných rozhodnutí, je Fond
oprávněn shora uvedené informace žadateli poskytnout.

