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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 29 .08.2016 (doručeno 29.08.2016 do datové schránky)
Pan Ing. M. K. žádal o poskytnutí přehledu o finančních opravách po chybně provedených
zadávacích nebo výběrových řízení, které byly Státním zemědělským intervenčním fondem
stanoveny žadatelům v rámci administrace žádostí 1. kola PRV v operacích 4.1.1 Investice do
zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2
Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.
Ze strany žadatele bylo požádáno o vyčíslení počtů jednotlivých udělených finančních oprav dle
Typu porušení v souladu s Přílohou 2 Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci typů porušení 1
až 23.
Odpověď ze dne 13. 09. 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 29.8.2016 žadatele Ing. M.K.,
předsedy představenstva společnosti Garanta CZ a.s., České Budějovice (dále též „žádost o
poskytnutí informací“), podle ustanovení § 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 odmítá.
Odůvodnění:
Dne 29.08.2016 byla prostřednictvím datové schránky doručena Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu, IČ: 48133981 (dále jen „Fond“), Vaše žádost 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 žádáte o poskytnutí přehledu o finančních opravách po
chybně provedených zadávacích nebo výběrových řízení, které byly Státním zemědělským
intervenčním fondem stanoveny žadatelům v rámci administrace žádostí 1. kola PRV v operacích
4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.
Z Vaší strany bylo požádáno o vyčíslení počtů jednotlivých udělených finančních oprav dle Typu
porušení v souladu s Přílohou 2 Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci typů porušení 1 až 23.
Vzhledem k tomu, že Fond nemá k dispozici přehled dle udělených finančních oprav, jejich
četnosti apod. (takovýto přehled SZIF nevede), musel Fond postupovat v souladu s ustanovením
§ 15 odst. 1 zákona a rozhodnout o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

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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