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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 19.06.2016 (doručena 20.06.2016 do datové schránky)
Zástupce společnosti žádal o poskytnutí následujících informací:
1. Jakou formou a na základě jakého zákona změnil SZIF systém vyhodnocování Deklarace
chovu koní?
2. Kdo vydal takové rozhodnutí (jen funkce, pozice v SZIFu případně MZe)?
3. Kdo podepsal rozhodnutí o změně vyhodnocování Deklarace chovu (jen funkce, pozice
v SZIFu případně MZ)?
4. Kdy toto rozhodnutí nabylo platnosti?
5. Jakou formou byly dotčené subjekty informovány, že došlo ke změně ve vyhodnocování
Deklarací chovu?
6. Kdy byla přijata Deklarace chovu koní společnosti Ranč 3V,a.s.?
7. Konkrétně, která osoba (jen funkce, pozice v SZIFu ) měla provést kontrolu informací
s elektronickým registrem koní vedeným na portálu Farmář.mze.cz?
8. Která osoba připravila rozhodnutí o zamítnutí naší žádosti (jen funkce, pozice v SZIFu)?
9. Jaký byl stav Deklarace chovu, kterou podala naše společnost původně? Prosíme stručné
vyhodnocení.
10. Kolik subjektů podalo Deklaraci v podobně chybné podobě? Žádáme o seznam těchto
subjektů.
11. Kdo byl dodavatelem programu, který řeší Deklaraci chovu?
12. Řešil SZIF s dodavatelem programu pro zpracování Deklarace chovu nějaké nedostatky
s tímto programem? Pokud ano, jak zněly připomínky SZIF a jakých problémů se týkaly?
Kdy se tyto připomínky předkládaly dodavateli programu (datumy)?
13. Má SZIF přístup k údajům vedeným v elektronickém registru Chov koní?
14. Kdy bylo přijato naše odvolání?
15. Konkrétně jaké kroky učinil SZIF v zákonem stanovené lhůtě 30-ti dní, aby rozhodl o našem
odvolání? Žádáme o kopie dokladů.
16. Kdo konkrétně řešil naše odvolání (jen funkce, pozice v SZIFu)?
17. Jaké kroky byly zapotřebí pro ověření skutečností, které jsme uváděli v odvolání?
18. Jaké je zdůvodnění skutečnosti, že SZIF neučinil žádné rozhodnutí o našem odvolání ani po
152 dnech po podání odvolání?
19. Jaké je zdůvodnění skutečnosti, že SZIF předložil naše odvolání až 24. 5. 2016 nadřízenému
orgánu?
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20. Jaká je lhůta MZe pro vydání rozhodnutí?
21. Prosíme o kopie podkladů, které jsou součástí dokumentace, které poskytl SZIF MZe.
22. V jakých termínech začaly výplaty dotací, které nebyly v současné době vyplaceny naší
společnosti?
23. Jaké penále účtuje v současné SZIF zemědělským subjektům při nedodržení termínů, kdy
vyžaduje vrácení dotace?
24. Kdo zpracovával podklady, které ministr zemědělství předložil v PS PČR dne 26.5.2016 (jen
funkce, pozice v SZIFu případně MZe)?
25. Z jakých podkladů byly informace v uvedeném dokumentu zpracovávány?
26. Jsou tyto podklady veřejně přístupné?
27. Žádáme o seznam žadatelů, kteří jsou součástí té části žadatelů , kterým nebylo k datu
25.5.2016 vydáno rozhodnutí v dotačních programech: SAPS, LFA, Greening, AEO EAFRD,
AEKO,EZ. Vše za rok 2015.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 15.07.2016 po prodloužení lhůty
1. – 5. Změnu podávání deklarace chovu koní na SZIF stanoví počínaje rokem podání žádosti
2015 níže uvedená nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 75/2015 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O této změně byla
zemědělská veřejnost informována jak ze strany Ministerstva zemědělství, tak ze strany SZIF
několika kanály. Jednak byly vydány metodiky MZE k jednotlivým opatřením PRV 2014-2020.
SZIF vydal jako každoročně Příručku pro žadatele – Jednotná žádost 2015. Dále SZIF na počátku
dubna 2015, bezprostředně po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády publikoval na
www.szif.cz materiály informující o podstatných změnách v jednotlivých dotačních titulech. Tyto
materiály byly žadatelům, kteří uvedli svou e-mailovou adresu, zaslány tzv. direct mailem.
K danému zasíláme v příloze:
Metodiku Ministerstva zemědělství k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
Metodiku Ministerstva zemědělství k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
Metodiku Ministerstva zemědělství k nařízení vlády č. 72/2015 Sb.
Příručku pro žadatele – Jednotná žádost 2015 (SZIF)
Materiál Informace pro žadatele SZP LFA
Materiál Informace pro žadatele SZP AEKO
Materiál Informace pro žadatele SZP Ekologické zemědělství
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6. Deklarace chovu koní společnosti Ranč 3V, a.s., Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha,
Vinohrady, IČ: 27274772 (dále jen „Ranč3V“) byla přijata dne 31.10.2015 (18:30:37) a bylo
jí přiřazeno číslo jednací SZIF/2015/0586767 a 31.10.2015 (18:22:05) s číslem jednacím
SZIF/2015/0586766.
7. SZIF vychází při posuzování Deklarace chovu koní z Deklarace dodané žadatelem, z tohoto
důvodu není pro tyto případy stanovena osoba, která by měla provést kontrolu informací
s elektronickým registrem koní vedeným na portálu Farmář.mze.cz.
8. Rozhodnutí připravuje zaměstnanec SZIF na pozici s označením „referent“
9. Jednalo se o prázdnou deklaraci.
10. V rámci řešených odvolání v souvislosti s problematikou deklarace chovu koní neeviduje
Fond obdobnou chybu.
11. Program, který řeší Deklaraci chovu, byl řešen v rámci přípravy podpůrných systémů pro
novou SZP na MZE – k poskytnutí této informace je příslušné MZE.
12. Případné nedostatky by byly řešeny v rámci přípravy podpůrných systémů pro novou SZP na
MZE – k poskytnutí této informace je příslušné MZE.
13. Fond má přístup k údajům vedeným v elektronickém registru Chov koní.
14. Odvolání proti rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o zamítnutí žádosti o
platbu pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními pro rok 2015, č.j.
SZIF/2016/0018000, oznámenému dne 15. 01. 2016 subjektu Ranč 3V bylo SZIF doručeno dne
25. 01. 2016. Výše uvedené odvolání bylo zaevidováno pod č.j. SZIF/2016/0056906.
15. V příloze Vám zasíláme kopie podkladů, které byly předány spolu s odvoláním subjektu Ranč
3V na MZe. Tyto podklady jsou součástí správního spisu ke shora uvedenému odvolání.
16. Odvolání administroval zaměstnanec SZIF na pozici s označením „právník Oddělení právní
služby HRDP a PRV“.
17. V příloze Vám zasíláme kopie podkladů, které byly předány spolu s odvoláním subjektu Ranč
3V na MZe. Tyto podklady jsou součástí správního spisu ke shora uvedenému odvolání.
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18., 19. Vzhledem ke složitosti případu, zjišťování podrobných informací, nutnosti spolupráce
několika odborů/oddělení SZIF (oddělení metodiky environmentálních podpor, odbor legislativně
právního, oddělení právní služby HRDP a PRV, podatelna atd.) a rozsáhlejšího doplňování spisové
agendy byl dle ustanovení § 9a písm. a) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu ve znění pozdějších předpisů a podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, předložen spisový materiál spolu s odvoláním proti rozhodnutí
SZIF, č.j.: SZIF/2016/0018000 na Ministerstvo zemědělství dne 24.5.2016.
20. Lhůta pro vydání rozhodnutí ze strany MZe je upravena zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
21. V příloze Vám zasíláme kopie podkladů, které byly předány spolu s odvoláním subjektu Ranč
3V na MZe. Tyto podklady jsou součástí správního spisu ke shora uvedenému odvolání.
22. V příloze zasíláme harmonogram předpokládané administrace výplat za rok 2015 – 2016,
z kterého lze čerpat informaci o datu zahájení výplat jednotlivých opatření
23. Fond účtuje v současné době zemědělským subjektům při nedodržení termínu vrácení dotace
penále ve výši 1 ‰ denně z částky, kterou je příjemce dotace povinen vrátit, nejvýše však do
výše této částky. Penále se počítá za období ode dne uplynutí platební lhůty uvedené ve výroku
příslušného rozhodnutí do dne vrácení předepsané částky na účet Fondu včetně nebo do dne
nabytí právní moci rozhodnutí o započtení dlužné částky.
24.– 26. SZIF nemá tuto informaci k dispozici – k poskytnutí této informace je příslušné MZE.
27. Ke dni 25.5.2016 nebyla vydána níže uvedená rozhodnutí v příslušných dotačních
titulech/opatřeních:


SAPS – 174



LFA – 184



Greening – 597



AEO EAFRD – 630



AEKO – 4530



EZ - 738
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