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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 16.03.2016 (doručena 16.03.2016 e-mailem)
Pan J.Š. požadoval poskytnutí informací týkajících se žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova registrační číslo žádosti 12/016/3120a/341/000480 na projekt „Výstavba briketovací
linky“.
1. Kopii plné žádosti o dotaci včetně kopií všech povinných příloh, včetně všech případných
dodatků a změn, pokud byly.
2. Informaci, kdy (den, měsíc, rok) bylo žadateli oznámeno, že jeho projekt bude či nebude
podpořen.
3. Informaci, zda společnost Business4U s.r.o. byla/je příjemcem dotací administrovaných
SZIF. Pokud ano, jakých a v jaké výši.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 31.03.2016

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 16.03.2016 žadatele J.Š.
(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 16.03.2016 byla Fondu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona,
v níž žádáte Fond o poskytnutí následujících informací vztahujících se k žádosti o podporu
z Programu rozvoje venkova – reg. č .žádosti 12/016/3120a/341/000480 subjektu Business 4U
s.r.o., IČ: 26354585 (dále jen „žadatel o dotaci“):

1. Kopii plné žádosti o dotaci včetně kopií všech povinných příloh, včetně všech případných
dodatků a změn, pokud byly.
2. Informaci, kdy (den, měsíc, rok) bylo žadateli oznámeno, že jeho projekt bude či nebude
podpořen.
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3. Informaci, zda žadatel o dotaci byl/je příjemcem dotací administrovaných SZIF. Pokud ano,
jakých a v jaké výši.
K jednotlivým bodům Vaši žádosti Fond uvádí:

1. Jedná se o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, proto Fond postupoval podle ustanovení
§ 11 odst. 2 zákona a výzvou č.j. SZIF/2016/0170855 ze dne 16.03.2016 vyzval žadatele
o dotaci ke sdělení souhlasu (popř. jeho odmítnutí) s poskytnutím požadované informace.
Přípisem doručeným Fondu dne 22.03.2016 (SZIF/2016/0185030) žadatel o dotaci Fondu
sdělil, že s poskytnutím požadované informace nesouhlasí. Tuto informaci Vám tedy Fond
nemůže poskytnout.

2. Žadateli o dotaci bylo dne 15.11.2012 prostřednictvím tiskové zprávy oznámeno, že
v administraci projektu, reg. č. žádosti 12/016/3120a/341/000480, nebude pokračováno
a projekt nebude doporučen.

3. Žadatel o dotaci doposud nebyl příjemcem dotací administrovaných Fondem.

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.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

