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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 22.02.2016 (doručena 22.02.2016 e-mailem)
Paní M.J. žádala Fond o poskytnutí následujících dokumentů:
1) Dohoda o poskytnutí dotace reg. č. 15/023/2242a/110/000006 z Programu rozvoje venkova
ČR vč. následné korekce
2) Projekt „Zlepšení stavu lesa Velký háj a zpřístupnění pro širokou veřejnost“
3) Pravidla pro opatření II.2.4.2
4) Protokol (či jinak označený dokument věcně shodné náplně) o kontrole projektu
(administrativní a místní)
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 04.03.2016

Rozhodnutí

Státní zemědělský intervenční fond (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 informací ze dne 22.02.2016 žadatelky Marie
Jelínkové, Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4 (dále též „žádost o poskytnutí informací“), podle
ustanovení § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení
s ustanovením § 67 a násl. správního řádu, t a k t o :

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Dne 22.02.2016 byla Fondu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona,
v níž žádáte Fond o poskytnutí následujících informací:

1) Dohody o poskytnutí dotace reg. č. 15/023/2242a/110/000006 z Programu rozvoje venkova
ČR (včetně následné korekce);
2) Projektu „Zlepšení stavu lesa Velký háj a zpřístupnění pro širokou veřejnost“;
3) Pravidel pro opatření II.2.4.2;
4) Protokolu (či jinak označeného dokument věcně shodné náplně) o kontrole výše uvedeného
projektu (administrativní a místní).
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K Vaší žádosti o poskytnutí informací Fondu uvádí:
1)
2)

Dohodu o poskytnutí dotace (reg. č. 15/023/2242a/110/000006) Vám zasíláme v příloze.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona povinný subjekt (Fond) informaci
neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla
předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud tato osoba nesdělila, že
s poskytnutím informace souhlasí. Jelikož v daném případě je projekt „Zlepšení stavu lesa
Velký háj a zpřístupnění pro širokou veřejnost“ informací, která nevznikla přímo v důsledku
použití veřejných prostředků, a jelikož podání této informace není povinností uloženou
zákonem, postupoval Fond podle uvedeného ustanovení § 11 odst. 2 zákona a výzvou č.j.
SZIF/2016/0120805 ze dne 23.02.2016 vyzval příjemce dotace, subjekt OPERA SILVATICA
s.r.o., IČ:24287890 (dále jen „příjemce dotace“) ke sdělení souhlasu (popř. jeho odmítnutí)
s poskytnutím požadované informace žadateli. Přípisem doručeným Fondu dne 26.02.2016
(SZIF/2016/0131663) příjemce dotace Fondu sdělil, že s poskytnutím požadované
informace žadateli nesouhlasí. Z výše uvedených důvodů Vám Fond neposkytuje
požadovanou informaci – tj. projekt „Zlepšení stavu lesa Velký háj a zpřístupnění pro širokou
veřejnost“.
3) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV - podopatření
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích (23. kolo) Vám zasíláme v příloze.
4) Protokol o kontrole fyzické realizace projektu Vám zasíláme v příloze.

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. Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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