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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 15.08.2020 (doručena 15.08.2020 e-mailem)

Pan J. K. žádal o zaslání následujících informací:
1) Dokument obsahující přehled o dotacích (investiční dotace i přímé platby), které přidělil či
odmítl Státní zemědělský intervenční fond v letech 2010-2019 (za každý rok) společnostem
z koncernu Agrofert (IČ 26185610). Požadoval jak evropské, tak i české dotace. Dokument
bude obsahovat:
·
Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace)
·
Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace)
·
Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta)
·
Název společnosti, která dotaci získala
·
Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zdali
byla vymožena vůči příjemci dotace.

2) Dokument obsahující přehled o dotacích (investiční dotace i přímé platby), které přidělil či
odmítl Státní zemědělský intervenční fond v letech 2010-2019 (za každý rok) společnostem
z koncernu Rabbit CZ (IČ 25601717). Požadoval jak evropské, tak i české dotace. Dokument
bude obsahovat:
·
Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace)
·
Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace)
·
Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta)
·
Název společnosti, která dotaci získala
·
Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zdali
byla vymožena vůči příjemci dotace.
3) Dále požadoval zaslání přehledu celkového objemu dotací (celkově tedy národní i evropské
dotace), které SZIF přidělil - na časové ose 2010-2019. Na této časové ose máme uvést,
jakou část z toho získaly koncerny Agrofert a Rabbit CZ (tedy celkově všechny společnosti z
obou koncernů) opět dle jednotlivých let na časové ose.

Ve vazbě na shora uvedenou žádost o informace Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí
informací je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti. Žadateli zaslal dne 27.8.2020 Informaci o prodloužení lhůty pro
poskytnutí informace č. j. SZIF/2020/0552830 a termín prodloužil o deset dnů, tj. do 10.9.2020.
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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10.09.2020
V příloze zasíláme dvě tabulky s požadovanými informacemi.
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