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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 04.01.2016 (doručena 05.01.2016 dopisem)
Paní M.K. žádala o poskytnutí informace dle zákona, ve které uvedla, že v roce 2013 byla Obci Vernířovice
přes MAS Šumperský venkov, osu Leader, poskytnuta dotace na název projektu Obnova fasády, zřízení
archivu
OÚ
a
zřízení
zázemí
JSDHO
v budově
obecního
úřadu
Vernířovice,
reg.
č.
12/017/41200/172/002091/1. Ke dni 1.2.2015 byla rozhodnutím současného vedení zastupitelstva obce
zrušena JSDHO Vernířovice a její činnost zanikla a zázemí i místnost přestala být využívána. Žadatelka dále
požádala o poskytnutí informace v souladu se zákonem, zda shora uvedené nemohlo založit porušení
dotačních podmínek a případné vrácení dotace.
Dne 14.01.2016 bylo žadatelce zasláno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond, IČ: 48133981 (dále jen „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 paní M.K. Bruntál (dále jen „žadatel“) ze dne
5.1.2016, podle ustanovení § 2 odst. 4, § 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 informací ze dne 5. 1.2016 se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 5.1.2016 byla Fondu doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel uvedl, že
v roce 2013 byla Obci Vernířovice přes MAS Šumperský venkov, osu Leader, poskytnuta dotace na název
projektu Obnova fasády, zřízení archivu OÚ a zřízení zázemí JSDHO v budově obecního úřadu Vernířovice,
reg. č. 12/017/41200/172/002091/1. Ke dni 1.2.2015 byla rozhodnutím současného vedení zastupitelstva
obce zrušena JSDHO Vernířovice a její činnost zanikla a zázemí i místnost přestala být využívána. Žadatel dále
požádal o poskytnutí informace v souladu se zákonem, zda shora uvedené nemohlo založit porušení
dotačních podmínek a případné vrácení dotace.

Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že obsahem Vaší žádosti je dotaz na právní názor,
nevztahuje se na Fond, v souladu s výše uvedeným, povinnost poskytnout tuto informaci podle zákona. Pro
úplnost Fond uvádí, že je možné se s dotazem (podnětem k porušení dotačních podmínek) obrátit na Odbor
legislativně právní, Oddělení právní služby HRDP a PRV, které řeší právní problematiku PRV.
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Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí
vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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