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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 01.11.2016 (doručena 01.11.2016 emailem)
Pan Ing. T. Š. žádal o poskytnutí vypracovaného projektu se žádostí o dotaci pro
oblast začínají zemědělec od společnosti ZK Farm, s.r.o. podaný v roce 2016.
Odpověď ze dne 14.11.2016

Rozhodnutí

Státní zemědělský intervenční 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 Ing. T. Š., Znojmo (dále jen
„žadatel“) podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a), 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, takto:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 1.11.2016 se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 1.11.2016 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)
doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které jste požádal o poskytnutí
vypracovaného projektu se žádostí o dotaci pro oblast začínající zemědělec společnosti ZK
Farm, s.r.o., IČ: 05016002 podaný v roce 2016.
Fond po posouzení žádosti o poskytnutí informace uvádí, že v souladu s § 11 odst. 2 písm.
a) zákona platí, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou
bez použití veřejných prostředků (žádost o dotaci a projektovou dokumentaci), která byla
předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že
s poskytnutím informace souhlasí.

Vzhledem k výše uvedenému Fond postupoval v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona a
vyzval dotčený subjekt (ZK Farm s.r.o., IČ: 05016002) výzvou ze dne 2.11.2016 (č.j.
SZIF/2016/0596139) k vyjádření, zda souhlasí s poskytnutím shora specifikovaných
informací.
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Přípisem ze dne 3.11.2016 dotčený subjekt Fondu sdělil, že s poskytnutím shora
uvedených informací nesouhlasí.

Vzhledem k tomu, že žádosti o poskytnutí informací nebylo v plném rozsahu vyhověno, a
to z důvodu výše uvedených, musel Fond postupovat v souladu s ustanovením § 15 odst.
1 zákona a rozhodnout o odmítnutí žádosti.

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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