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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 08.04.2021 (doručena 08.04.2021 do datové schránky)
Pan Mgr. O. Z. žádal o poskytnutí seznamu žádostí o dotaci z PRV, které byly v roce 2020-2021
zamítnuty či jinak ukončeny (včetně ukončení administrace žádosti) z důvodu (nebo také z
důvodu), že žadatel nesplňoval kritéria „mikropodniku, malého a středního podniku“ ve smyslu
přílohy č. 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, včetně důvodu, že žadatel
nepřiložil či na výzvu SZIF neupravil Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a
středních podniků. V rámci seznamu požadoval uvedení či zvýraznění subjektů, které jsou členy
kterékoliv organizace producentů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.
1308/2013 ze dne 17. prosince 2013.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o informace Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí
informací je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti. Z tohoto důvodu prodloužil dle § 14 odst. 7 písm. b) zákona lhůtu
pro poskytnutí informací o deset dní, tj. do 3.5.2021. Informace o prodloužení lhůty Vám byla
zaslána dne 21.4.2021 pod č. j. SZIF/2021/0297393.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 29.04.2021
V příloze zasíláme seznam žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020, kterým byla ukončena
administrace žádosti v letech 2020 a 2021 z důvodu nesplnění kritéria velikosti podniku.
Zahrnuty jsou i žádosti, kterým byla ukončena administrace z důvodu, že žadatel nedoložil
přílohu Prohlášení o zařazení podniku nebo nereagoval na výzvu k doplnění/opravě této přílohy.
V seznamu jsou modře označeny žádosti, jejichž subjekty jsou aktuálně členy jakékoliv
organizace producentů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1308/2013 ze dne
17. prosince 2013. K modře označeným žádostem doplňujeme, že se jedná o subjekty, které
byly členy organizace producentů ke dni 15. 4. 2021 – označené žádosti tedy nezohledňují vztah
mezi datem ukončení administrace žádosti a datem, od kterého jsou subjekty členy OP.
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