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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 22.09.2016 (doručeno 22.09.2016 e-mailem)
Paní
J.
S.
žádal
o
poskytnutí
následujících
informací
k projektu
reg.
č.
09/008/41200/130/001525 „Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek – turistických
odpočivadel v Hoře Svaté Kateřiny“:
1. Zaslání dopisu/dokumentu, který budete zasílat na město Hora Svaté Kateřiny, které budete
informovat o povinnosti zaplatit 100 % přiznané dotace a o rozhodnutí ministerstva, proti
kterému není odvolání.
2. Až bude vydáno rozhodnutí/platební rozkaz prosím o zaslání na moji datovou schránku.
3. V jaké výši bude město Hora Svaté Kateřiny (HSK) vyměřeno penále a prosím i o výpočet
tohoto penále a jaká bude celková částka, kterou bude muset město Hora Svaté Kateřiny
uhradit zpět do SZIF, do jakého data.
4. Z jakého důvodu došlo ke zjištění až po 5-ti letech, že město Hora Svaté Kateřiny (její
zástupci) vědomě uvedlo v čestném prohlášení lživé informace. Z argumentace města Hora
Svaté Kateřiny, které je uvedeno v rozhodnutí Ministerstva zemědělství je zcela zřejmé, že
se HSK snažilo narychlo obdržet povolení od stavebního úřadu, tzn., že vědělo, že zástupce
HSK vědomě neuvedl pravdu při podpisu čestného prohlášení. Pokud má nyní SZIF takovouto
informaci, nejedná se o trestný čin? Jak bude SZIF s touto informací nakládat a dále ji řešit?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.10. 2016

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace p. J. S., 435 46 Hora Svaté Kateřiny
(dále jen „žadatel“) podle ustanovení § 2 odst. 4, § 15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) zákona ve
spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 22.9.2016 se částečně odmítá.
Odůvodnění:
Dne 22.9.2016 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) doručena
žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí následujících
informací k projektu reg. č. 09/008/41200/130/001525 „Rekonstrukce a výstavba autobusových
zastávek – turistických odpočivadel v Hoře Svaté Kateřiny“:
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1. Zaslání dopisu/dokumentu, který budete zasílat na město Hora Svaté Kateřiny, které budete
informovat o povinnosti zaplatit 100 % přiznané dotace a o rozhodnutí ministerstva, proti
kterému není odvolání.
2. Až bude vydáno rozhodnutí/platební rozkaz prosím o zaslání na moji datovou schránku.
3. V jaké výši bude město Hora Svaté Kateřiny (HSK) vyměřeno penále a prosím i o výpočet
tohoto penále a jaká bude celková částka, kterou bude muset město Hora Svaté Kateřiny
uhradit zpět do SZIF, do jakého data.
4. Z jakého důvodu došlo ke zjištění až po 5-ti letech, že město Hora Svaté Kateřiny (její
zástupci) vědomě uvedlo v čestném prohlášení lživé informace. Z argumentace města Hora
Svaté Kateřiny, které je uvedeno v rozhodnutí Ministerstva zemědělství je zcela zřejmé, že
se HSK snažilo narychlo obdržet povolení od stavebního úřadu, tzn., že vědělo, že zástupce
HSK vědomě neuvedl pravdu při podpisu čestného prohlášení. Pokud má nyní SZIF takovouto
informaci, nejedná se o trestný čin? Jak bude SZIF s touto informací nakládat a dále ji řešit?
K výše uvedeným dotazům sděluje Fond následující:

1.,2. Dne 25.5.2016 bylo ze strany SZIF vydáno rozhodnutí o povinnosti Města Hora Svaté
Kateřiny, IČ: 00265934 (dále jen „příjemce „dotace“) vrátit finanční prostředky ve výši
382.393,- Kč, které mu byly poskytnuty jako dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR,
opatření IV.1.2. - Realizace místní rozvojové strategie. Proti tomuto rozhodnutí se příjemce
dotace odvolal a odvolání spolu se spisovým materiálem bylo předáno na Ministerstvo
zemědělství (dále jen „MZe“) dne 11.7.2016. Nyní bude ze strany Mze rozhodnuto o tomto
odvolání, o čemž bude příjemce dotace ze strany Mze informován. Požadované rozhodnutí MZe
však nemá v současnosti Fond k dispozici (nebylo doposud vydáno), a tudíž Vám ho nemůže
v souladu s § 2 odst. 4 zákona (povinnost poskytovat informace se netýká budoucích rozhodnutí)
poskytnout.
3. Penále začne běžet po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí, tedy po 60 dnech od doručení
předmětného rozhodnutí. Toto rozhodnutí je předběžně vykonatelné a podání odvolání nemá
vliv na jeho vykonatelnost, přesto ale penále nemohlo být příjemci dotace uloženo, jelikož
dosud není známa jeho výše. Výše penále bude určena v souladu s § 11a odst. 4 zákona
256/2000 Sb., až dnem zaplacení části dotace uložené rozhodnutím, a to nejvýše do výše
dotace, která má být zaplacena na základě uloženého rozhodnutí.
4. Ke zjištění došlo dne 28.7.2014, kdy Fond provedl kontrolu plnění účelu projektu, při které
byla ověřena správnost doloženého čestného prohlášení. Vzhledem k dosud známým
kontrolním zjištěním a stále probíhajícímu řízení Fond nespatřuje v jednání příjemce dotace
znaky trestného činu.

Vzhledem k tomu, že žádosti o poskytnutí informací nebylo v plném rozsahu vyhověno, a to
z důvodu, že povinnost poskytovat informace se netýká budoucích rozhodnutí, musel Fond
postupovat v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona a rozhodnout o částečném odmítnutí
žádosti.
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Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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