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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 15.12.2016 (doručena 15.12.2016 do datové schránky)
Dne 15.12.2016 byla doručena od pana M. J. Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu, IČ: 48133981 (dále jen „Fond“), žádost o poskytnutí informace v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Vzhledem k tomu, že z žádosti o poskytnutí informace nebylo zřejmé, jaká informace je
požadována, postupoval Fond v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona a vyzval žadatele
výzvou č. j. SZIF/2016/0689770 ze dne 19.12.2016 k upřesnění žádosti, jaká konkrétní
informace je požadována.
Dne 22.12.2016 bylo Fondu doručeno Doplnění k žádosti o poskytnutí informace, které
bylo zaevidováno pod č. j. SZIF/2016/0699099. V něm pan M. J. požaduje následující
informace:
1. Sdělení, zda pan Z. J. jej nezneužil jako majoritního spoluvlastníka pozemků, které
využívá k chovu ovcí, k získání dotací, (žadatel je majoritním vlastníkem od roku 1998,
s pozemky 4,7 ha, kdy bylo ukončeno řízení o dědictví po zemřelé matce Z. J.). Jedná
se o to, že pan Z. J. nikdy neměl souhlas k získání dotací.
2. Výši dotací, které pan Z. J. získal od roku 1998, doposud. Dotace žadatel požaduje
zaslat v rozdělení, jak je uvedeno v SZIF za rok 2015.
Vzhledem k časové náročnosti vyhledávání podkladů pro odpověď zaslal Fond žadateli
Informaci o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace. Termín byl prodloužen o deset dnů
tj. do 16.1.2017.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 13.01.2017
1. Žadatel, který podává žádost o dotaci, nepotřebuje žádný souhlas (toto je
soukromoprávní záležitost, která případně může být řešena příslušným soudem jako
soukromoprávní spor). Musí jen splnit podmínky stanovené pro udělení dotace.
2. Tabulku vyplacených dotací panu Z. J. Vám zasíláme v příloze. Uvedeny jsou pouze
dotace od roku 2004 (tj. od roku vstupu do Evropské unie).
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Dotace byly poskytnuty na následující opatření: Jednotná platba na plochu (SAPS),
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP/TOP-UP), Platby pro oblasti s přírodními či jinými
zvláštními omezeními (LFA), Agroenvironmentální opatření (AEO), Platba na zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening), Podpora na chov bahnice nebo
na chov kozy (Bahnice, kozy).
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