Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 20. 12. 2013

Vážená paní, vážený pane,
vznáším následující dotaz ohledně žádostí o podporu z Operačního programu rybářství, ve výzvách
administrovaných Vaší institucí.
1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením omezením, poskytuje v
žádostech dotaci informaci o svých vlastnících a osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?
2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v rozhodování o poskytnutí
dotace?
3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým způsobem?
S přátelským pozdravem,
J. S.
Informaci poskytněte elektronicky na email: foi+request-698-0df0eab2@infoprovsechny.cz
Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Účelem
této služby je umožnit komukoliv svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE
SVÉ ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Děkujeme.
Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným posouzením žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, beru na vědomí, že jste splnili
svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:
20/12/2013
------------------------------------------------------------------Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách
Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
uveřejňujete povinné informace.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.
svobodném přístupu k informacím, v platném znění

106/1999

Sb.,

Odpověď ze dne 3. 1. 2014
Vážený pane,
dne 20. 12. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond) doručena žádost o informace týkající se podpory z Operačního programu
Rybářství:

o

-

Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, poskytuje v žádostech o dotaci informaci o svých vlastnících a
osobách, se kterými jsou v obchodním vztahu

-

Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v
rozhodování o poskytnutí dotace

-

Zda se ověřuje úplnost a pravdivost poskytnuté informace, pokud ano, jakým
způsobem

Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
Na základě „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové
období 2007 – 2013“ mají Řídící orgány u vyhlašovaných výzev po 1. 7. 2012 povinnost
vyloučit z okruhu žadatelů subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými
akciemi na majitele. Tato povinnost byla zapracována i do Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace.
Dále zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů v § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 včetně písmene e),
který stanovuje povinnost identifikace právnické osoby, dle dělení uvedeném v tomto
písmenu.
Veškeré povinnosti (nejen tyto) vycházející z platných dokumentů a legislativy jsou
zapracovávány do formuláře Žádosti o dotaci OP Rybářství, kterou žadatel vyplňuje při
podání žádosti ve vyhlášené výzvě.
Kontrola probíhá v rámci administrativní kontroly a přijatelnosti na RO SZIF, a to pomocí
externích registrů, které obsahují výpis z Živnostenského rejstříku, Obchodního rejstříku,
výpis z Evidence zemědělského podnikatele či z Registru ekonomických subjektů. Dalším
nástrojem pro kontrolu je Systém sledování vazeb (SSV).
Dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace žadatel/příjemce
dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím uvedené údaje
vůči poskytovateli dotace jsou prokazatelně úplné a pravdivé.
Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, kdy bylo ze strany žadatele/příjemce dotace či
s jeho vědomím třetí osobou úmyslně podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý
důkaz. Oba tyto body jsou uvedeny v Pravidlech pod sankcí C.
Pro příklad uvádíme odkazy do Zpravodajství OP Rybářství, kde se problematika
akciových společností s listinnými akciemi na majitele řešila.
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpr
avy%2Fop%2Frybarstvi%2F00%2F1342013407921.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpr
avy%2Fop%2Frybarstvi%2F00%2F1349252493300.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpr
avy%2Fop%2Frybarstvi%2F00%2F1353315236391.pdf
S pozdravem

