Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 21. 08. 2013 (doručeno 29. 08. 2013 dopisem)

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12. 09. 2013
Vážený pane Rozmahele,
dne 29. 8. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond),
doručena dopisem žádost, ve které žádáte o sdělení následujících informací:
1) Proč administrace žádosti 11/F8D/557/000018 podané 11. 5. 2011 trvá již 28 měsíců?
2) Proč administrace žádosti 12/F8D/557/000049 a 12/F8D/557/000050 podané 11. 5. 2011 trvá již
16 měsíců?
3) Kdy budou finanční prostředky vyplaceny?
4) Budou podniknuty nějaké kroky ke zjednodušení pravidel?
5) Ve které fázi postupu vyřizování se naše výše jmenované žádosti konkrétně nalézají a kdo je
odpovědný za jejich vyřizování (na koho je možné obrátit se s dotazem)?
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Administrace žádosti o dotaci 11/F8D/557/000018 podané 11. 5. 2011. Při změně Lesního
hospodářského plánu (dále jen „LHP“), má žadatel povinnost dle § 7, odst. 6 NV 53/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“) žádost o
změnu zařazení. Tak také společnost Městské lesy Moravský Krumlov s. r. o. správně učinila. Na

dokončení administrace žádosti o změnu zařazení je pak nicméně administrativně závislá i souběžně
podaná dotační žádost. Konkrétní způsob administrace žádosti o změnu zařazení upravila ovšem až
novela nařízení vlády č. 53/2009 Sb. (dále jen „nařízení“) platná od 1. 4. 2013. Na základě zmíněné
novely nařízení je proces administrace žádostí o změnu zařazení v současné době implementován do
informačního systému SZIF.
Ad 2) Žádost o dotaci 12/F8D/557/000049 bude pokračovat v administraci, jakmile bude
dokončena administrace podané žádosti o změnu zařazení, vztahující se k této dotační žádosti (viz též
výše Ad 1)).
Termín výplaty žádosti o dotaci 12/F8D/557/000050 je pak podmíněn dokončením kontrol na místě
podle čl. 30 a čl. 50 Nařízení Komise (ES) 1122/2009 a čl. 12 Nařízení Komise (ES) 65/2011. Vyplácení
žádostí je možné až od okamžiku, kdy byly dokončeny všechny kontroly na místě u žádostí ze stejného
dotačního roku. Vzhledem k významnému počtu nálezů z těchto kontrol u opatření Natura 2000 na
zemědělské půdě a Lesnicko-environmentální opatření je SZIF nucen navyšovat kontrolní vzorek. Doba
provádění kontrol na místě se tak každoročně prodlužuje a např. kontroly na místě za rok 2012 byly
dokončeny až v srpnu 2013. Výsledky kontrol na místě k žádostem podaným v roce 2012 jsou
v současné době zpracovávány a spuštění vydávání rozhodnutí k dotačním žádostem očekáváme na
počátku listopadu 2013.
Ad 3) Žádost o dotaci 12/F8D/557/000049 bude pokračovat v administraci, jakmile bude
dokončena administrace podané žádosti o změnu zařazení, vztahující se k této dotační žádosti (viz též
výše Ad 1)).
Rozhodnutí k žádosti o dotaci 12/F8D/557/000050 by mělo být odesláno na počátku listopadu 2013
(viz též výše Ad 2)).
Ad 4) Od roku 2014 plánuje SZIF implementovat podávání dotační žádosti v elektronické podobě
prostřednictvím Portálu farmáře i pro lesnická opatření. Žadatel nebude muset vyplňovat a podávat
papírovou žádost jako dosud. Porostní skupiny právoplatně zařazené do příslušného opatření bude
možné načíst z informačního systému SZIF do elektronického formuláře. Takto připravenou žádost pak
bude možné odeslat prostřednictvím Portálu farmáře přímo na SZIF.
Další případná zjednodušení pravidel administrace v rámci Lesnicko-environmentálního opatření a
opatření Natura 2000 je nicméně v kompetenci řídícího orgánu Programu rozvoje venkova, tedy
Ministerstva zemědělství ČR.
Ad 5) Všechny výše uvedené dotační žádosti z roku 2011 a 2012 se nachází ve fázi administrativních
kontrol, přičemž žádosti 11/F8D/557/000018 a 12/F8D/557/000049 jsou administrativně závislé
na dokončení administrace příslušných žádostí o změnu zařazení (viz výše Ad 1) a Ad 2)).
S pozdravem

