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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 26.02.2018 (doručena 26.02.2018 dopisem)
Společnost Kalina Catering s.r.o. žádala následující informace:
1. Poskytnutí úplné kopie Žádosti o dotaci k níže uvedeným žádostem z PRV 2014-2020,
operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr l):
Registrační číslo žádosti

Žadatel

16/003/0411l/564/004075

Jižní Morava a.s.

17/005/0411l/564/003480

Jižní Morava a.s.

16/003/0411l/564/001741

Farma Pod Kopcem s.r.o.

17/005/0411l/564/002737

Farma Pod Kopcem s.r.o.

2. V rámci kterých z níže uvedených Žádostí o dotaci a Žádostí o platbu SZIF udělil žadateli
nápravné opatření, korekční opatření, sankci nebo na žadatele podal trestní oznámení pro
porušení zákona?
Registrační číslo žádosti

Žadatel

16/003/0411l/564/004075

Jižní Morava a.s.

16/003/0411l/453/003844

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko
a.s.

15/001/0411l/671/001046

Zemědělské družstvo Haňovice

15/001/0411l/564/001972

AGRO Maryša

16/003/0411l/564/001741

Farma Pod Kopcem s.r.o.

16/003/0411l/671/003924

AGRO Haná a.s.

16/002/16210/452/000024

Rolnická a.s. Králíky

Požadujete uvést, za porušení jakých podmínek bylo nápravné opatření, sankce nebo korekční
opatření uděleno a jaká byla výše udělené sankce nebo korekce. O jaké porušení zákona se
jednalo v případě podaných trestních oznámení.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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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 12.03.2018
Ad 1) Na přiloženém CD zasíláme požadované kopie žádostí o dotaci v podaných a aktuálních
verzích. Pro informaci uvádíme, že u žadatele Farma Pod Kopcem, s.r.o., IČ: 29233496, došlo
ke dni 12.12.2017 ke změně názvu obchodní firmy na Farmarket s.r.o.
Ad 2) Žádost o dotaci prochází standardním procesem administrativní kontroly, v rámci kterých
je v případě potřeby žadatel vyzván k doplněním a opravám údajů. Z hlediska sankcí a korekcí
uvádíme, že tyto jsou udělovány („vyúčtovány“) až po realizaci projektu resp. po předložení a
kontrolách Žádostí o platbu před výplatou dotace na základě žadatelem/příjemcem dotace
doložených skutečně vynaložených výdajů projektu. Z žádostí, uvedených v bodě 2. vaší žádosti
o poskytnutí informací, byla předložena Žádost o platbu pouze v případě Žádosti
15/001/0411l/671/001046 subjektu Zemědělské družstvo Haňovice – v rámci administrace této
Žádosti o platbu byly uplatněny korekce resp. sankce ve výši 2.096.183,42 Kč (z výše
způsobilých výdajů) resp. 838.473,- Kč (z částky dotace) – viz přiložená kopie dokumentu. U
žádné z uvedených žádostí o dotaci nebylo podáno trestní oznámení resp. nebylo shledáno
porušení zákona.
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