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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 12.01.2022 (doručena 12.01.2022 do datové schránky)
Pan J. H. žádal o poskytnutí podkladů k projektu Zrozeno v EU, a to:
Předložení v souladu s Příručkou pro žadatele – provádění propagačního programu Informační a
propagační opatření prováděná na vnitřním trhu nebo ve třetích zemích spolufinancovaná EU čl.
4.3:
1) Žádosti o průběžnou platbu za roky realizace projektu, tj. 2019, 2020 a 2021
2) Vyplněné formuláře žádosti o průběžnou platbu za roky 2019, 2020 a 2021
a) Pravidelné finanční zprávy (vč. finančního výkazu a tabulky finančního výkazu, rozpisu
příjmů, osvědčení o finančních výkazech, kopií příslušných faktur a dokladů).
b) Pravidelné technické zprávy (vč. kopií všech použitých materiálů, popisů všech
realizovaných činností, odůvodnění rozdílů v čerpání, popisu výběru případných
subdodavatelů).
c) Kopie faktur a příslušných dokladů souvisejících s fakturami.
d) Výpisy z účtu žadatele i provádějící organizace.
e) Přehled dokladů k platbám (tj. tabulka pro veškeré doklady k platbám).
f)

Potvrzení o provedení úhrady subdodavatelům

g) Případné další přílohy.
3) Výsledek administrativní kontroly žádosti o průběžnou platbu (vč. výsledku kontroly na místě)
za roky 2019, 2020 a 2021.
4) Doklad o vyplacení žádostí o průběžnou platbu za roky 2019, 2020 a 2021.
Pokud již došlo ve smyslu čl. 4.4 Příručky žadatele k vyplacení zůstatku, žádáte o poskytnutí
všech dokladů i v souladu s tímto článkem.
Všechny obdobné dokumenty požadujete i k Programu Bílé plus, Mléko a mléčné produkty, velké
plus pro Vás.
Vzhledem k rozsahu požadovaných informací (vyplývajících z časového období, za které mají být
data vyhledány), Fond předpokládal, že se může jednat o mimořádně rozsáhlé vyhledávání podle
§ 17 informačního zákona, za které je možné požadovat úhradu.
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Z tohoto důvodu Vám Fond zaslal dne 17. 1. 2022 pod č.j. SZIF/2022/0027821 Oznámení o výši
úhrady za poskytnutí mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, kterým Vás vyzval k úhradě
částky 4.000,-Kč. Požadovaná částka 4000,- Kč byla uhrazena na účet Fondu dne 14.2.2022.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.02.2022
Program „Zrozeno v EU“
1) Žádosti o průběžnou platbu za roky realizace projektu, tj. 2019, 2020 a 2021
V příloze předkládáme Žádosti o průběžnou platbu za 1. a 2. rok realizace programu včetně
příloh.
S ohledem na to, že ještě nebyl ukončen 3. rok realizace programu (1. 4. 2021 – 31. 3. 2022)
a žadatel AK ČR nepředložil SZIF žádost o vyplacení zůstatku, nelze jí nyní poskytnout včetně
dokumentů uvedených v bodech č. 1 až 3.
Program „Zrozeno v EU“ je realizován od 1. 4. 2019. Žádost o platbu je předkládána vždy po
uplynutí roku programu (počítáno od 1. 4. 2019). V roce 2019 Žádost o platbu tedy nebyla
předkládána. Podklady požadované v bodech 1 – 4 žádosti jsou za r. 2020 a 2021.

2) Vyplněné formuláře žádosti o průběžnou platbu za roky 2019, 2020 a 2021
Vlastní formuláře žádosti o průběžnou platbu - část Žádost o průběžnou platbu.
Dokumenty uvedené v bodech a) – g) jsou nedílnou součástí Žádosti o průběžnou platbu – část
přílohy. Tyto dokumenty předkládal žadatel během 1. a 2. roku realizace programu čtvrtletně za
účelem monitoringu a průběžné kontroly programu.
3) Výsledek administrativní kontroly žádosti o průběžnou platbu (vč. výsledku kontroly na místě)
za roky 2019, 2020 a 2021
V roce 2019 nebyla administrativní kontrola prováděna, neboť žadatel nepředložil žádost o
průběžnou platbu. Program započal 1. 4. 2019 a první žádost byla předložena v r. 2020.
Po administrativní kontrole žádosti o průběžnou platbu za 1. a 2. rok realizace programu byl
vystaven tzv. „checklist“ k Žádosti o průběžnou platbu.
Kontrola na místě doposud provedena nebyla a bude uskutečněna před výplatou zůstatku v roce
2022.

4) Doklad o vyplacení žádostí o průběžnou platbu za roky 2019, 2020 a 2021
Žadateli bylo v okamžiku platby za 1. a 2. rok realizace programu zasláno Oznámení splatné
částky, SZIF vystavil k vyplacení žádostí soupisku.
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Program „Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás““
Program „Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás“ byl realizován v letech 2014
– 2017.
Systém jeho administrace byl odlišný, neboť pro tento program platila jiná legislativa a byla
v platnosti jiná příručka, proto se i názvy některých dokumentů liší.

Platby byly prováděny 4x ročně (1. – 3. čtvrtletí programu na základě Žádosti o
průběžnou/čtvrtletní platbu a 4. čtvrtletí na základě Žádosti o vyplacení zůstatku).

1) Žádosti o průběžnou platbu za roky realizace programu
Žádosti o čtvrtletní platbu a žádosti o vyplacení zůstatku za 1. – 3. rok realizace programu jsou
přiloženy v příloze.

2) Vyplněné formuláře žádosti o průběžnou platbu za roky 2019, 2020 a 2021

Vlastní formuláře žádosti o průběžnou platbu – část Žádost o průběžnou (čtvrtletní)
platbu/Žádost o výplatu zůstatku- příloha.
Dokumenty uvedené v bodech a) – e) a g) jsou nedílnou součástí Žádosti o průběžnou (čtvrtletní)
platbu/Žádosti o vyplacení zůstatku – část přílohy.
Potvrzení o provedení úhrady
subdodavatelům nebylo spolu s žádostmi na SZIF předkládáno, bylo kontrolováno při kontrole
na místě.
3) Výsledek administrativní kontroly žádosti o průběžnou platbu (vč. výsledku kontroly na místě)
za roky 2014, 2015, 2016 a 2017

V případě žádosti o čtvrtletní platbu byla prováděna administrativní kontrola a byl vystaven tzv.
„checklist“ - 1., 2. a 3. rok programu – příloha část Checklisty.
V případě žádosti o vyplacení zůstatku byla před jeho vyplacením provedena kontrola na místě
– 1., 2. a 3. rok programu – příloha část Kontrola na místě.

4) Doklad o vyplacení žádostí o průběžnou platbu/žádostí o výplatu zůstatku za roky 2014, 2015,
2016, 2017
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Fond vystavil k vyplacení žádostí soupisku – 1., 2. a 3. rok programu.
Všechny požadované dokumenty Vám zasíláme vzhledem k rozsáhlosti na USB flash disku.
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