
 

 

Ministerstvo zemědělství 
K rukám: 

- Ing. Marián Jurečka, ministr zemědělství 
- JUDr. Jiří Jirsa, Ph. D., MEPP, náměstek ministra pro správní úsek 

 
Na vědomí: 
Státní zemědělský intervenční fond 
K rukám: 

- Šebestyán Martin Ing. MBA, ředitel SZIF 
- Dozorčí rada SZIF 

 
Doručeno datovou schránkou  

V Praze dne 23. dubna 2014  
 
Věc: Podnět ke kontrole Státního zemědělského intervenčního fondu  - nevymáhání neoprávněně vyplacené dotace 
 
Vážení,  
 
dopisem ze dne 14. 11. 2012 jsme se na Vás obrátili s podnětem ke kontrole čerpání dotace u projektu NUTS II 
Severovýchod – 11. Kolo, název MAS: Společná CIDLINA, o.s., reg. číslo MAS: 07/002/41100/452/000007, reg. číslo 
projektu 10/011/41200/007/002351. Na základě našeho podnětu byla provedena kontrola, ze které vyplynulo, že 
projekt neměl být nikdy podpořen. Dopisem Ministerstva zemědělství ze dne 11. 3. 2013, sp.zn. 26RP54911/2012-
14113 jsme byli informování, že u zmíněného projektu byla z výše uvedeného důvodu v lednu 2013 „ukončena 
administrace“, viz příloha č. 1. 
 

Na základě opakovaných pěti žádostí o informaci jsme však zjistili, že Státní zemědělský intervenční fond (poskytovatel 
dotace) ani po více jak jednom kalendářním roce od tzv. ukončení administrace projektu nezahájil správní řízení 
s příjemcem dotace ohledně vrácení neoprávněně vyplacené dotace. Příjemce dotace si údajně nepřebírá poštu a 
správní úřad mu ani po roce nedokázal ustanovit opatrovníka a ve věci jakkoli pokročit. Státní intervenční fond navíc 
koná jakékoli (byť neúčinné) právní kroky jen těsně po té, co obdrží naši žádost o informace ohledně stavu řízení (viz 
příloha č. 2A-E, poslední odpověď na žádost o informace je z dubna 2014). Po 15 měsících od ukončení administrace 
projektu se věc nachází ve fázi, kdy údajně byla zjištěna jakási jiná doručovací adresa příjemce dotace a je možné, že 
tentokrát mu snad konečně bude doručena informace o zahájení správního řízení. 
 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že bude Státní intervenční fond postupovat i nadále touto rychlostí, bude 
veškerý majetek neoprávněného příjemce dotace převeden na třetí osoby a ke vrácení neoprávněně poskytnuté dotace 
nikdy nedojde. V takovém případě veškeré předchozí kontroly ze strany Ministerstva zemědělství byly provedeny 
zbytečně. 
 

Podle § 9a, písm. e) zákona 256/2000 Sb., o státním zemědělském fondu přísluší Ministerstvu zemědělství kontrolovat 
hospodaření Státního zemědělského intervenčního fondu. Tímto Vás žádáme o provedení kontroly a urychlené zjednání 
nápravy. Zároveň tento podnět ke kontrole zasíláme i k rukám orgánům Státního zemědělského intervenčního fondu. 
 

Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abychom byli informování o krocích, které v této věci podniknete. 
 

                                                                                                                                     
Oživení, o.s.  
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení  

Příloha 1: dopis Ministerstva zemědělství ze dne 11. 3. 2013 
Příloha 2A-E: dopisy Státního zemědělského intervenčního fondu z dubna 2013 až dubna 2014 


