Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace k žádostem podaným v dubnu 2019
v rámci dovozních kvót na rýži
- informace o možném přidělování licencí losem
V Praze dne 15. dubna 2019
Informujeme všechny zájemce a především aktivní žadatele o dovoz rýže v rámci kvóty
09.4130 otevřené nařízením Komise (ES) č. 1273/2011 o skutečnostech, které mohou
nastat po podání žádostí o dovozní licence v prvních deseti pracovních dnech měsíce
dubna 2019, pokud Evropská komise stanoví přídělový koeficient.
Nastane-li situace, při které požadované množství na žádostech o licence podaných v celé EU
překročí dostupné množství v dané kvótě, stanoví Komise přídělový koeficient, kterým budou
zkráceny všechny přijaté žádosti o dovozní licence. V takovém případě mohou nastat následující
situace:
1) Pokud stanovený přídělový koeficient povede k tomu, že na podané žádosti připadne
množství o objemu nižším než 20 tun, přidělí členský stát tato množství zúčastněným
subjektům losem (dále je použit termín „losování“).
2) Jestliže by sečtení všech zkrácených množství neumožnilo vytvořit ani jednu šarži
o 20 tunách, přidělí se toto množství losem pouze jednomu ze subjektů. Ten může svou
žádost stáhnout do dvou pracovních dnů od uveřejnění přídělového koeficientu.

Veškeré licence, jež mají být vydány podle nařízení Komise (EU) č. 1273/2011, musí být
vystaveny nejpozději do tří pracovních dnů od zveřejnění přídělových koeficientů.
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé, kteří podali v dubnu 2019 žádost o dovozní licenci v rámci
dovozní kvóty 09.4130, mají možnost osobně se účastnit losování, důrazně doporučujeme,
aby byli v době uveřejnění přídělových koeficientů v kontaktu s Fondem a sledovali své datové
schránky, a to z důvodu velmi krátké lhůty, která je s procesem losování spojena. Budou tak
moci reagovat na oznámení s informací, kdy a kde se losování uskuteční. Žadatelé budou
o konání losování vyrozuměni datovou zprávou a zároveň telefonicky nebo e-mailem.
O výsledku losování budou opět všechny zainteresované subjekty informovány, a to stejným
způsobem, tj. datovou zprávou a zároveň telefonicky či e-mailem. V důsledku již zmíněných
velmi krátkých lhůt nebude Fond informace ve výše uvedených případech zasílat poštou v listinné
podobě.
Bude-li chtít žadatel svou žádost stáhnout z důvodu uvedeného v bodě 2), bude tak moci učinit
do dvou pracovních dnů ode dne uveřejnění přídělových koeficientů. Písemné oznámení
o zpětvzetí (stažení) své žádosti může žadatel ve výše uvedené lhůtě doručit Fondu
prostřednictvím datové zprávy, osobním doručením na adresu Fondu nebo e-mailovou zprávou
opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.
Datum podání zásilky na poště nelze v tomto případě považovat za datum doručení Fondu.
Upozorňujeme, že k opožděným podáním Fond nebude přihlížet.
Kontaktní osoba:
Bc. Eva Schoříková
Oddělení záruk, licencí a vývozních subvencí
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