Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 13. 09. 2013 (doručeno 18. 9. 2013 dopisem)

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02. 10. 2013
Vážená paní,
dne 18.9.2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond,
doručen dopis,ve kterém si stěžujete na postup kontrolorů SZIF dne 11.9.2013 a požadujete
následné informace:
1. Z jakého důvodu a jakým způsobem jsem byla vybrána ke kontrole.
2. Dle jaké metodiky nebo předpisů jsou prováděny kontroly, jaké je přesné znění metodických
pokynů či předpisů.
3. Jakým způsobem je možno si ověřit identitu kontrolora, který mne kontaktuje pouze
telefonicky.
4. Jaké jsou vynaložené náklady na kontrolu mého subjektu.
5. Proč je zadávána kontrola mého subjektu České plemenářské inspekci, přestože nemám
žádnou živočišnou výrobu ani chov zvířat.
6. Seznam všech subjektů (s ohledem na ochranu osobních údajů bez přesné identifikace, tzn.
bez jména, sídla), u kterých byla kontrola v posledních pěti letech provedena (za každý rok
zvlášť), s rozpisem plochy, na kterou je žádána dotace a veškeré tituly, v nichž byly dotace
žádány; výši dotace; počtem provedených kontrol u každého daného subjektu; rozsah kontrol;
výsledky kontrol a celkové náklady na provedení kontrol u jednotlivých subjektů.

7. Seznam všech subjektů (s ohledem na ochranu osobních údajů bez přesné identifikace, tzn.
bez jména, sídla), u kterých nebyla kontrola v posledních pěti letech provedena (za každý rok
zvlášť); s rozpisem plochy, na kterou je žádána dotace; veškeré tituly, v nichž byly dotace
žádány a výše jednotlivých schválených dotačních příspěvků.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
Bod 1 – 2:
Státní zemědělský intervenční fond jakožto akreditovaná platební agentura v souladu
s ustanovením § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění, rozhoduje
o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace. Bližší podmínky provádění
kontroly upravuje § 12a citovaného zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění a dále zákon
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. V souladu s platnými právními předpisy
pracovníci SZIF zahajují kontrolu kontaktováním žadatele, kdy si smluví termín kontroly.
Vzhledem ke skutečnosti, že jste po prvním telefonickém kontaktu ze dne 5. 9. 2013 přestala
s pracovníky SZIF komunikovat, byl další pokus o zahájení kontroly proveden osobně v místě
trvalého bydliště, kterým je náměstí Zachariáše z Hradce 61, 588 56 Telč a které jste uvedla na
Žádosti o dotaci a správnost uvedených údajů stvrdila svým podpisem. Podání Žádosti o dotaci,
poskytované z veřejných prostředků, je dobrovolným úkonem žadatele, který se při podání
spolu s podpisem zavazuje k plnění legislativních požadavků, vztahujících se k žádosti, kam
patří také povinnost spolupracovat při kontrole plnění podmínek.
Bod 3:
Totožnost kontrolora, který se Vám představí při telefonním rozhovoru, si můžete ověřit zpětnou
vazbou, když zavoláte na příslušný regionální odbor SZIF a zjistíte, zda takový pracovník je
pověřen kontrolou na místě.
Bod 4:
Náklady na kontrolu na místě dne 11.9.2013 činí Kč 1.867,-.
Bod 5:
Kontrola České plemenářské inspekce byla založena na základě Jednotné žádosti s tím, že jste
v žádosti o dotaci zaškrtla políčko intenzita (intenzita chovu hospodářských zvířat je podíl VDJ a
travních porostů), i když v registrech nejste vedena jako chovatelka.
Bod 6 – 7:
Základní údaje o vyplacených dotacích a kontrolách získáte ve Výročních zprávách SZIF, které
naleznete na našich webových stránkách www.szif.cz:
> O nás > Výroční zprávy SZIF a v Seznamu příjemců dotací (právnické osoby) > Seznam
příjemců dotací > Seznam příjemců dotací
Do kontrolního systému SZIF řadíme administrativní kontroly, softwarové kontroly a kontroly na
místě. Administrativní a softwarové kontroly jsou prováděny u 100 % podaných žádostí. V
případě kontrol na místě se celková míra každoročně prováděných kontrol liší dle jednotlivých
oblastí (cca 3 až 100 % podaných žádostí). Systém kontrol v rámci SZIF můžeme rozdělit do
několika okruhů - oblast podpor pod IACS, společné organizace trhu, projektových opatření
Programu rozvoje venkova a operačních programů.
V rámci podpor pod IACS probíhají kontroly na místě metodou dálkového průzkumu Země a
metodou fyzických kontrol na místě. Kontrola metodou dálkového průzkumu Země se provádí
nad družicovými snímky pořízenými ve spolupráci s Výzkumným střediskem Evropské komise
JRC IPSC v Ispře (Itálie). Kontrola spočívá ve zpracování snímků, jejich vizuální interpretaci,
kontrole údajů deklarovaných v žádosti a kontrole dalších podmínek. Výsledná zjištění kontroly
jsou buď konečná, nebo slouží v odůvodněných případech jako podklad pro fyzické kontroly na
místě prováděné zaměstnanci regionálních odborů SZIF, tzn. terénními inspektory. V rámci
fyzických

kontrol na místě jsou kontrolováni žadatelé, kteří nejsou vybráni ke kontrole metodou dálkového
průzkumu Země. Cílem kontroly na místě je zjistit skutečný stav, porovnat jej s údaji
deklarovanými v žádosti a zjistit, zda jsou plněny podmínky pro poskytnutí dotace, k jejichž
plnění se žadatel zavázal podáním žádosti o podporu. Fyzickou kontrolu na místě mohou
provádět i úředníci jiných organizací, na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí.
Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci
orgánů EU. Výsledkem kontroly na místě je vždy protokol o kontrole s uvedenými kontrolními
zjištěními.
Některá opatření jsou kontrolována v průběhu celého kalendářního roku, kontroly dalších
opatření mají charakter kampaní, kdy kontroly na místě jsou prováděny v období po podání
žádosti a před vyplacením podpory.
Pokud by Vám data z Výročních zpráv nestačila, vypracujeme požadovaný seznam, ale zároveň
Vás upozorňujeme, že Vám bude účtována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
v řádu tisíců korun. Sazebník úhrad nákladů je umístěn na našich stránkách:
> Informace a aktuality > Svobodný přístup / povinně zveřejňované informace > Ke stažení >
Obecné informace > Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

