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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 21.07.2022 (doručena 21.07.2022 do datové schránky)
Dne 21. 7. 2022 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ: 48133981
(dále jen „Fond“) žádost společnosti Agrofert a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4,
právně zastoupené JUDr. Sylvií Sobolovou PhD., advokátkou, se sídlem Jungmannova 745/24,
110 00 Praha 1, o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), ve které
žadatel požádal o poskytnutí:
1) anglického originálu i českého překladu závěrečné zprávy Evropské komise z auditního šeření
č. UMB/2019/003/CZ (dále jen„ zemědělský audit“), či jinak nazvaného dokumentu obdobné
povahy vyhotoveného dle čl. 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské
politiky (dále jen „závěrečná zpráva“), a to v plném rozsahu, tj. aby z tohoto dokumentu bylo
alespoň patrné, kdo a kdy jej učinil a kde je jeho začátek a konec. Na základě informací
zveřejněných v tisku po podání původní žádosti o informace žadatel dovozuje, že by se mohlo
jednat zejména o dokument č. UMB/2019/003/CZ/FILLT, Ref. Ares (2022)2497515 04/04/2022, jež byl doručen na Stálé zastoupení ČR při EU dne 5. dubna 2022;
2) anglického originálu i českého překladu případného průvodního dopisu Evropské komise
přiloženého k závěrečné zprávě;
3) všech příloh závěrečné zprávy;
4) veškeré písemné komunikace mezi SZIF a/nebo jinými orgány státní správy České republiky
na straně jedné, a příslušnými útvary Evropské komise na straně druhé, jež předcházela
vyhotovení závěrečné zprávy a týká se zemědělského auditu, a to včetně (nikoliv však výlučně)
následujících dokumentů:
i. vyjádření SZIF a/nebo jiných orgánů státní správy České republiky k předběžnému návrhu
zprávy ze zemědělského auditu a příslušné reakce Evropské komise; a
ii. vyjádření SZIF a/nebo jiných orgánů státní správy České republiky, jež byla učiněna
v rámci řízení před smírčím orgánem a příslušné reakce Evropské komise, a to včetně,
nikoliv však výlučně, dopisu Evropské komise ke smírčímu řízení Ref. Ares(2021)1426371
ze dne 23. února 2021; a
5) informaci, zda bude Českou republikou u Soudního dvora Evropské unie napadeno Prováděcí
rozhodnutí Komise (EU) 2022/908 ze dne 8. června 2022, kterým se z financování Evropskou
unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského
záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
(dále
jen
„prováděcí
rozhodnutí")
a
všechny
dokumenty,
které
souvisí
s projednáváním této otázky.
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Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí požadovaných informací vyžaduje konzultaci s jiným
povinným subjektem, dojde k prodloužení lhůty ve smyslu § 14 odst. 7 písm. c) informačního
zákona, a to o deset dní, tj. do 15.8.2022.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 15.08.2022
K bodu 1), 2), 3) Vaší žádosti Vám v příloze zasílám kopie požadovaných dokumentů v českém
jazyce a anglickém jazyce.
K bodu 4) Vaší žádosti sděluji, že v souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a
Komise, se obraťte v této věci přímo na Evropskou komisi.
K bodu 5) Vaší žádosti uvádím, že tuto informaci nemáme k dispozici, neboť v této věci
rozhoduje vláda ČR.
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