Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 21. 09. 2015 (doručeno 21. 09. 2015 datovou schránkou)
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:
1. Seznam všech dotací, které Ministerstvo zemědělství poskytlo Českému svazu
včelařů za roky 2013 a 2014, výši poskytnutých částek, účel, za jakým byly dotace
poskytnuty a kopii vyúčtování těchto dotací.
2. Kopii dokumentů, na základě kterých byly dotace dle bodu 1. poskytnuty.
3. Sdělení o způsobu kontroly nad nakládáním s prostředky přidělenými ČSV dle bodu
1. a zaslání kopií veškeré dokumentace o proběhlých kontrolách, pokud proběhly.
4. Sdělení jmen osob, které měly kontroly na starosti a osob, které rozhodovali o
přidělení dotací/příspěvků dle bodu 1.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19. 10. 2015
dne 21.9.2015 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen
„Fond“) žádost Transparency International – Česká Republika o.p.s, Sokolovská 260/143,
180 00 Praha 8 (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), ve které bylo požadováno poskytnutí následujících informací ohledně dotací,
které Ministerstvo zemědělství poskytlo Českému svazu včelařů za roky 2013 a 2014.
Podáním žadatele ze dne 6.10.2015 došlo k upřesnění výše uvedené žádosti o poskytnutí
informace, a to konkrétně v bodu 1. žádosti, který nově zní:
1. Seznam všech dotací, které Fond poskytl Českému svazu včelařů za roky 2013 a
2014, výši poskytnutých částek, účel, za jakým byly dotace poskytnuty a kopii
vyúčtování těchto dotací.
Na shora uvedenou žádost o poskytnutí informace reagoval Fond sdělením ze dne
6.10.2015 (č.j. SZIF/2015/0555325), ve které žadatele informoval o prodloužení lhůty pro
poskytnutí informace v souladu s § 14 odst. 7 písm. b) zákona a požádal ho o doplnění
následujících informací:



Je třeba u bodu 2. žádosti uvádět konečný seznam příjemců dotace?
Jakým způsobem mají být informace poskytnuty? Datovou schránkou, písemně,
CD disk, flash disk?

K výše uvedeným doplňujícím otázkám Fondu uvedeným ve sdělení ze dne 6.10.2015
byla ze strany žadatele dne 8.10.2015 doručena odpověď:



U bodu 2. žádosti postačí poskytnutí informace bez uvedení seznamu konečných
příjemců dotace.
Informace prosíme poskytnout prostřednictvím CD disku, který posíláme poštou.
V případě, že nebude technicky možné, na straně SZIF, poskytnout informace na
CD disku, tak navrhujeme Fondu, ať přijme alternativní opatření. Např. nahrání

informací na svůj flash disk a jeho zaslání žadateli s tím, s tím, že žadatel flash disk
v přiměřené lhůtě zašle zpět.

K jednotlivým bodům žádosti o poskytnutí informace Fond sděluje následující:
1. Rozhodnutí (pokyny k výplatě) poskytnutá pod bodem 2. obsahují informace
požadované žadatelem.
2. V příloze zasíláme příslušná rozhodnutí (pokyny k výplatě), na základě kterých Fond
poskytl Českému svazu včelařů, o.s., IČ: 00443239 dotace za roky 2013 a 2014.
3. Dokumentaci k proběhlým kontrolám zasíláme v příloze (způsob kontroly je uveden
v této dokumentaci).
4. Jména osob, které měly kontroly na starosti a osob, které rozhodovali o přidělení
dotací/příspěvků dle bodu 1. vyplývají přímo z poskytnutých dokumentů.
Požadované informace předává Fond na flash disku a nepožaduje jeho vrácení.

