Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 03. 09. 2015 (doručeno 03. 09. 2015 e-mailem)
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí následujících
informací k projektu reg. č. žádosti 12/017/3130b/451/001813, konkrétně:
1) Dokumentaci k výběrovému řízení, kterým byl vybrán znalec;
2) Informaci o tom, který pracovník SZIF byl za výběr zodpovědný a který pracovník
výběrové řízení realizoval. Nabídky všech uchazečů do výběrového řízení a seznam
oslovených/přihlášených subjektů;
3) Kopii smlouvy (objednávky, pokud nebyla smlouva uzavřena), která byla se
znaleckým ústavem uzavřena;
4) Veškerou korespondenci mezi pracovníky SZIF a znaleckým ústavem, a to jak
písemnou tak elektronickou;
5) Předmětný znalecký posudek;
6) Přehledný přehled dokumentů, které byly znalci poskytnuty a přehled případných
dokumentů, které si znalec vyžádal, a nebyly mu poskytnuty;
7) Předávací protokol ke znaleckému posudku a informaci, kdo, kdy a kde znalecký
posudek předal a kdo jej převzal;
8) Veškeré faktury od znaleckého ústavu a informaci, kolik již bylo znaleckému ústavu
vyplaceno;
9) Výkaz činnosti a přehled odpracovaných hodin ze strany znalce;

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17. 09. 2015
dne 3. 9. 2015 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ: 48133981
(dále jen „SZIF“) Vaše žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte,
o poskytnutí následujících informací k projektu reg. č. žádosti 12/017/3130b/451/001813.
K Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám SZIF sděluje následující:
1) Dokumentaci k výběrovému řízení, kterým byl vybrán znalec, Vám zasíláme
v příloze.
2) Výběrové řízení realizoval referent Oddělení kontrol projektových opatření rozvoje
venkova Ing. Ondřej Vacek. Znalecký posudek byl zadán na základě předchozího
marketingového průzkumu, který byl proveden v termínu 29. 6. 2015 – 3. 7. 2015.
Vítěz byl vybrán ze tří uchazečů, přičemž kritériem byla cena a termín vyhotovení
posudku. V příloze Vám zasíláme poptávku k marketingovému průzkumu včetně
příloh, marketingový průzkum.
3) Objednávku k znaleckému posudku Vám zasíláme v příloze.
4) V příloze Vám zasíláme požadovanou e-mailovou korespondenci.
5) V příloze Vám zasíláme předmětný znalecký posudek č. 1884/2015.
6) Zasíláme Vám podklady, které SZIF poskytl k vypracování posudku:
- 10. 7. 2015 v rámci Objednávky posudku
- 28. 7. 2015 před místním šetřením znalce na Hamru na Jezeře
- 5. 8. 2015 dodány komplety z položkového rozpočtu vyžádáno znalcem
po šetření na místě

26.8.2015 na žádost znalce fotodokumentace z realizace stavby a Územní
souhlas
7) Znalecký posudek byl předán statutárním zástupcem společnosti PROFI-TEN a.s.
na podatelnu CP SZIF dne 7.9.2015 a byl zaregistrován pod č.j.
SZIF/2015/0523079.
8) Fakturu za vyhotovení posudku vám zasíláme v příloze. Cena za znalecký posudek
odpovídá původně nabídnuté ceně, viz příloha marketingový průzkum, případně
objednávka posudku a faktura za znalecký posudek. Fakturu č. 850088 uhradil
SZIF dodavateli bankovním převodem dne 4.9.2015 v plné výši.
9) Vzhledem k tomu, že předmětem objednávky byl znalecký posudek omezeného
rozsahu a předmětem posudku bylo stanovit cenu obvyklou k projektu HJ Hřiště,
Fond nepožadoval po zpracovateli výkaz odpracovaných hodin.
-

