Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 07. 05. 2014 (osobní podání stížnosti)
Dne 7. května 2014 se dostavil na KAZV, pracoviště Olomouc, Blanická 1, Olomouc, p.
Mgr. K. Š. a učinil na místě podání do protokolu dle ust. § 37 z. č. 500/2004 S. v platném
znění. Poté osobně podal na podatelně regionálního odboru Olomouc Státního
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) podání, označené jako Stížnost na
neoprávněné vyplácení dotací, směřující k údajnému vyplácení dotací podnikateli Pasecká
zemědělská a.s. a dalším subjektům. Dále je v učiněném podání ze dne 7. 5. 2014
obsažena žádost o úplné informace o provedených kontrolách, jejich rozsahu a výsledcích
za rok 2013 na území ČR podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 29. 05. 2014
dne 7. 5. 2014 jste se osobně dostavil na regionální odbor Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) v Olomouci, kde jste ústně vznesl stížnost na firmu
Paseka, zemědělská a.s. a požadoval informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o čemž byl zapsán Protokol o
ústním podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.
K níže uvedeným dotazům Vám SZIF sděluje následující:
1) Vyjádření k projektu žadatele Paseka, zemědělská a.s., registrační číslo
07/001/1111a/671/000031, název projektu - Modernizace stájí pro chov skotu včetně
výstavby dojírny, účel projektu - Stavební a technologické řešení chovu skotu, které
bude splňovat podmínky welfare zvířat:
Žádost o dotaci byla předložena dne 9. 7. 2007. Dohoda o poskytnutí dotace
byla podepsána 19. 2. 2008. Dne 30. 6. 2008 byla předložena Žádost o
proplacení a kontrola fyzické realizace projektu byla provedena na místě u
příjemce dotace 14. 7. 2008 (Příloha č. 1). Při kontrole bylo uloženo opatření
k nápravě na převod vlastnických práv k předmětu dotace, neboť podpisem
Smlouvy o úvěru byla vlastnická práva převedena na banku, což je v rozporu
s Pravidly pro žadatele. Opatření k nápravě bylo ve stanoveném termínu
splněno a dotace byla 24. 9. 2008 proplacena v požadované výši 6 118 550,- Kč.
Projekt je již od 19. 2. 2013 po 5 – leté lhůtě vázanosti na účel.

2) Odpověď na osobní podání na podatelně RO SZIF, označené jako Stížnost na
neoprávněné vyplácení dotací podnikateli Paseka, zemědělská a.s. a dalším subjektům:
Na základě podání stěžovatele ze dne 7. května 2014 provede Odd. inspekční
služby, opatření na plochu SOT našeho RO, v nejbližším vhodném termínu

neplánovanou fyzickou kontrolu na místě u zemědělského podnikatele Paseka,
zemědělská a.s.
O výsledku řešení předmětné stížnosti bude žadatel informován předepsaným
způsobem samostatně.

3) Vyjádření k zamítnutí žádosti Paseka, zemědělská a.s. z důvodu kontinuálního
protiprávního jednání tohoto subjektu a porušování zákonů ČR:
Vzhledem k tomu, že je již po lhůtě udržitelnosti projektu – opatření Programu
rozvoje venkova, r. č. 07/001/1111a/671/000031, nelze tento subjekt
kontrolovat. Co se týká kontroly plošných dotací, bude provedena kontrola, viz
bod 2). Vzhledem k tomu, že Váš dotaz ohledně protiprávního jednání je velmi
nekonkrétní, prosíme Vás o bližší upřesnění.

4) Dotaz ke kontrolám žadatele Paseka, zemědělská a.s.
V příloze Vám zasíláme Přehled provedených kontrol (Příloha č. 2)

5) Vyjádření ke kontrolám provedeným v roce 2013 u všech žadatelů o dotace v rámci
SZIF na území ČR:
Data v uvedeném rozsahu a skladbě SZIF nemá k dispozici, jedná se o výrazně
nadstandardní report velkého rozsahu, který by musel být zadán
k naprogramování dodavateli IS. Můžete si však prostudovat Výroční zprávy
SZIF, kde naleznete základní informace o kontrolách na místě. Výroční zpráva
za rok 2013 bude zveřejněna na našich webových stránkách www.szif.cz
nejpozději v červenci tohoto roku.

6) Požadavek na algoritmus výběru ke KNM a Přesné a úplné sdělení, jakým způsobem
jsou vybírány subjekty při tzv. dálkovém průzkumu:
Výběr ke kontrole na místě prostřednictvím dálkového průzkumu Země je
prováděn v souladu s evropskými předpisy, konkrétně nařízením Komise č.
1122/2009 a v souladu s doporučeními Evropské komise JRC umístěnými na
webových stránkách //marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/CwRS.
Kontrola prostřednictvím dálkového průzkumu Země probíhá v určitých
lokalitách (zónách). Tyto lokality SZIF vybírá náhodným výběrem i na základě
analýzy rizik. V rámci lokality vybrané ke kontrole na místě jsou pak
kontrolovány všechny subjekty s pozemky nacházejícími se v dané lokalitě
splňující podmínku pro umístění minimálního počtu subjektů v dané lokalitě.
Přesnější údaje nelze poskytnout, na jejich základě by bylo možné částečně
předvídat výběr žadatelů, což je nepřípustné.

7) Žádost o vyčíslení počtu subjektů žádajících o dotace v roce 2013 ve všech vypsaných
opatřeních a celkovou částku za každé opatření:
Data v uvedeném rozsahu a skladbě Vám můžeme poskytnout, ale jedná se o
report velkého rozsahu, a proto je SZIF oprávněn požadovat úhradu za
poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost (Příloha č. 3
- Sazebník úhrad). Pokud budete mít zájem o poskytnutí těchto dat, připravíme
Vám cenovou kalkulaci a informace Vám bude poskytnuta ihned po úhradě
požadovaných nákladů.

8) Podezření z úniku neveřejných informací ze SZIF a jejich možné zneužívání Vám
sdělujeme:
V první řadě Vám děkujeme za podnět. Interní audit SZIF je v přímé
podřízenosti a odpovědnosti řediteli SZIF, který určil zaměření jeho činnosti
Ročním plánem 2014. Případný audit prováděný mimo Roční plán je na
rozhodnutí ředitele SZIF. Interní audit SZIF není oprávněn provádět audit
Ministerstva zemědělství, jeho hlavní činností je nezávislé a objektivní
přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního řídicího a kontrolního
systému SZIF. Z výše uvedených důvodů nebude interním auditem SZIF
požadovaný audit MZe a SZIF proveden.

