Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09. 09. 2013
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace, týkající se dotačního
programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II
Severovýchod – 11. kolo, Název projektu SPORTOVNÍ SÁL LOVČICE, dále jen „Projekt“.
Dle našich informací byla na základě našeho podnětu ukončena administrace Projektu a to
jednak z důvodu nedodržení lhůty vázanosti projektem a jednak z důvodu, že projekt od
počátku nesplňoval podmínky vyhlášené výzvy a neměl být nikdy podpořen.
Dále dle informací SZIF z července 2013, dosud nebyl příjemce vyzván k vrácení dotace, která
mu byla neoprávněně vyplacena, respektive SZIF se dosud nepodařilo s příjemcem dotace
zahájit správní řízení. Příjemce dotaci si nevyzvedává poštu.
V této souvislosti žádáme konkrétně o poskytnutí těchto informací:
a) Zda, popřípadě kdy byl příjemce dotace vyzván k vrácení dotace, popřípadě zda a kdy
neoprávněně vyplacenou dotaci vrátil; zároveň žádáme o kopii takové výzvy či jiné komunikace
s příjemcem dotace (s výjimkou dopisu ze dne 6.6.2013, č.j. SZIF/2013/0194716, sp.zn.
2013/Z6200/0001800, který jsme již obdrželi).
b) Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která má v pracovní náplni vymáhat neoprávněně
vyplacenou dotaci.
c) Způsob, jakým SZIF zpravidla postupuje při vymáhání neoprávněně vyplacené dotace.
Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
této žádosti na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00 Praha 6. Je-li to
možné, žádáme o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s.,
ID datové schránky: ntauv78, popřípadě na e-mailovou adresu: poradna@oziveni.cz.
Za poskytnutí informací Vám předem děkujeme.
Oživení, o.s. Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10. 09. 2013
Vážený pane Kameníku,
dne 09. 09. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)
doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací, týkajících se
dotačního programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2., realizace místní rozvoje strategie NUTS
II Severovýchod – 11. kolo, název projektu „Sportovní sál Lovčice“.
Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací:
1) Zda, popřípadě kdy, byl J. J., Klokočná 1, 251 64 Klokočná, (dále jen „příjemce dotace“)
vyzván k vrácení dotace, popřípadě zda a kdy neoprávněně vyplacenou dotaci vrátil.
Včetně poskytnutí kopie takové výzvy či jiné komunikace s příjemcem dotace –
s výjimkou dopisu ze dne 06. 06. 2013, č.j. SZIF/2013/0194716.
2) Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která má v pracovní náplni vymáhat
neoprávněně vyplacenou dotaci.
3) Způsob, jakým Fond zpravidla postupuje při vymáhání neoprávněn vyplacené dotace.

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací Vám sdělujeme následující:
Ad 1): Příjemce dotace nebyl doposud vyzván k vrácení dotace, jelikož Fondu se doposud
nepodařilo zahájit s příjemcem dotace správní řízení o vrácení předmětné dotace. Fond se
pokusil s příjemcem dotace opakovaně zahájit správní řízení, konkrétně:
I.

Zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie bylo příjemci dotace odesláno prostřednictvím datové schránky dne 06. 06.
2013, pod č.j. SZIF/2013/0194716 – nebylo příjemci dotace doručeno.

II.

Zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
bylo příjemci dotace odesláno prostřednictvím poštovní přepravy dne 03. 07. 2013,
pod č.j. SZIF/2013/0238948 – nebylo příjemci dotace doručeno (posíláme v příloze).

III.

Zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie bylo příjemci dotace odesláno prostřednictvím datové schránky dne 29. 07.
2013, pod č.j. SZIF/2013/0257155 – nebylo příjemci dotace doručeno (posíláme v
příloze).

Ad 2): Oprávněnou úřední osobou pro úkony předcházející posouzení věci a vydání rozhodnutí je
Mgr. F. S. (právník oddělení právní služby HRDP a PRV) a pro úkony posouzení věci a vydání
rozhodnutí je oprávněnou úřední osobou Mgr. K. G. (ředitelka odboru legislativně právního).
Ad 3): Obecně platí, že při vymáhání neoprávněně poskytnuté dotace Fond zahájí s osobou,
která obdržela neoprávněně dotaci, správní řízení o jejím vrácení. Tato osoba má dle § 36 odst.
3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) právo se
vyjádřit k podkladům rozhodnutí v dané věci před jeho vydáním. Následně je vydáno
rozhodnutí, kterým je uložena povinnost vrátit neoprávněně poskytnuté finanční prostředky
(dotaci) do 60-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým je tato povinnost stanovena. Pokud
nebude výše uvedená povinnost splněna ve stanovené lhůtě, přistoupí Fond k exekučnímu
vymáhání této částky.
Fond v případě správního řízení o vrácení neoprávněně vyplacené dotace postupuje v souladu se
správním řádem, zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s právními předpisy EU.
Pozn.: V případě příjemce dotace bude Fond postupovat v souladu s ustanovením § 32 odst. 2
písm. h) správního řádu, jelikož se mu (opakovaně) nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci
úřední, a ustanoví mu pro dané řízení opatrovníka.

S pozdravem

