Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 14. 08. 2013 (doručeno 15. 08. 2013 e-mailem)

Vážená paní, vzhledem k tomu, že jste elektronicky podepsána za Ing. K. B., pod výzvou k doložení plné
moci zn. SZIF/2013/0266640,kdy tuto vyřizuje Ing. I. M., žádám Vás o poskytnutí informace:
Z jakého důvodu není tento dokument odeslán a zachycen na portále farmáře SZIF - v oddíle "Odeslané
dokumenty ze SZIF"?
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní dokument, který je požadován dodatečně a v případě
nedoložení by zcela jistě ze strany RO SZIF hrozilo nebezpečí Ukončení administrace, žádám
o poskytnutí informace, a to jako žadatel podle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Toto by se zcela jistě stalo v případě nevyzvednutí běžné obyčejné a nebo doporučené zásilky,
kterou obesíláte žadatele, a to např. z důvodu nemoci, nepřítomnosti v místě bydliště atd. Tímto
svým postupem žadatelům a zplnomocněným třetím osobám znemožňujete seznámení se s vašimi
zasílanými dokumenty , které se objevují na portále farmáře, tak jak na tuto možnost komunikace s
žadateli tak rádi odkazujete.
Tento dotaz zasílám v upravené formě rovněž panu ministrovi zemědělství Ing. Miroslavovi Tomanovi,
CSc., vzhledem k tomu, že jsem zaregistroval informace, že se mnou pracovníci RO SZIF nemají
komunikovat a odpovídat na mé dotazy.
Ing. J. R.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19. 08. 2013

Vážený pane,
dne 14. 8. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond)
doručena e-mailem žádost, ve které žádáte o informace, z jakého důvodu není dokument - výzva
odeslán a zachycen na Portálu farmáře SZIF - v oddíle "Odeslané dokumenty ze SZIF". Tímto se
znemožňuje žadatelům a zplnomocněným třetím osobám seznámit se se zasílanými dokumenty,
které se objevují na Portálu farmáře.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám sdělujeme následující:
Na úvod mi dovolte uvést, že „primární cestou“, kterou jsou žadatelům konkrétní dokumenty v rámci
administrace žádostí o dotaci PRV (projektová opatření) zasílány, je standardní pošta resp. datová
schránka – vyplývá z Pravidel pro žadatele. V případě, že je konkrétní dokument žadateli zasílán také do
schránky na Portál Farmáře, je to u konkrétního dokumentu uvedeno s poznámkou „dokument je
současně vložen nejpozději následující pracovní den i na Portál Farmáře“ (kapitola 5.4, 5.6 Obecné
části Pravidel pro žadatele).
V Pravidlech pro žadatele (Obecná část, kapitola 3., písm. j) je uvedeno následující:
Pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF může kdykoliv od registrace Žádosti o dotaci
vyžádat od žadatele/příjemce dotace jakékoli doplňující údaje a podklady potřebné pro posouzení

průběžného plnění kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichž základě má být či již byla
požadovaná dotace poskytnuta; C.
Ve výše uvedeném případě není uvedeno, že se „dodatečné výzvy“ k doplnění údajů a informací,
zobrazují i na Portálu Farmáře.
V případě administrace Žádosti o dotaci registrační číslo 13/019/13400/672/003133 (VENDULA
POLÁKOVÁ) byla výzva k doplnění resp. dokument Žádost o doplnění neúplné dokumentace
standardně odeslán pod čj. SZIF/2013/0252195 dne 23.7.2013 a stejný den, tedy 23.7.2013 v 9:14 hodin
byl tento dokument k dispozici i na Portálu Farmáře.
Následně byla v souladu s Pravidly pro žadatele (Obecná část, kapitola 3., písm. j) vyhotovena
dodatečná výzva k doplnění, která byla žadateli zaslána standardní cestou a nebyla zobrazena na
Portálu Farmáře.
Zásadně nemůžeme souhlasit s Vaším tvrzením „… žadatelům a zplnomocněným třetím osobám
znemožňujete seznámení se s vašimi zasílanými dokumenty…“, které je vzhledem k výše uvedenému
irelevantní.
K dnešnímu dni byly všechny Vaše dotazy, které jste jako žadatel nebo zpracovatel vznesl na RO SZIF
Olomouc zodpovězeny. Předmětné žádosti se administrují standardním způsobem.
S pozdravem

