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Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, ve znění pozdějších 
předpisů

Vážený pane Kameníku,

dne 09. 09. 2013 byla Státnímu zemědělskému  intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)  
doručena  prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací, týkajících se 
dotačního programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2., realizace místní rozvoje strategie NUTS II 
Severovýchod – 11. Kolo, název projektu „Sportovní sál Lovčice“.

Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací:

1) Zda, popřípadě kdy, byl Jaromír Janata, Klokočná 1, 251 64 Klokočná, IČ: 75560976 (dále 
jen „příjemce dotace“) vyzván k vrácení dotace, popřípadě zda a kdy neoprávněně 
vyplacenou dotaci vrátil. Včetně poskytnutí kopie takové výzvy či jiné komunikace 
s příjemcem dotace – s výjimkou dopisu ze dne 06. 06. 2013, č.j. SZIF/2013/0194716.

2) Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která má v pracovní náplni vymáhat 
neoprávněně vyplacenou dotaci.

3) Způsob, jakým Fond zpravidla postupuje při vymáhání neoprávněn vyplacené dotace.

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací Vám sdělujeme následující:

Ad 1): Příjemce dotace nebyl doposud vyzván k vrácení dotace, jelikož Fondu se doposud 
nepodařilo zahájit s příjemcem dotace správní řízení o vrácení předmětné dotace. Fond se pokusil 
s příjemcem dotace opakovaně zahájit správní řízení, konkrétně:

I. Zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 
strategie bylo příjemci dotace odesláno prostřednictvím datové schránky dne 06. 06. 2013, 
pod č.j. SZIF/2013/0194716 – nebylo příjemci dotace doručeno.

II. Zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové bylo 
příjemci dotace odesláno prostřednictvím poštovní přepravy dne 03. 07. 2013, pod č.j. 
SZIF/2013/0238948 – nebylo příjemci dotace doručeno (posíláme v příloze).

III. Zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 
strategie bylo příjemci dotace odesláno prostřednictvím datové schránky dne 29. 07. 2013, 
pod č.j. SZIF/2013/0257155 – nebylo příjemci dotace doručeno (posíláme v příloze).
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Ad 2): Oprávněnou úřední osobou pro úkony předcházející posouzení věci a vydání rozhodnutí je 
Mgr. Filip Sova (právník oddělení právní služby HRDP a PRV) a pro úkony posouzení věci a vydání 
rozhodnutí je oprávněnou úřední osobou Mgr. Klára Gorgoňová (ředitelka odboru legislativně 
právního).

Ad 3): Obecně platí, že při vymáhání neoprávněně poskytnuté dotace Fond zahájí s osobou, 
která obdržela neoprávněně dotaci, správní řízení o jejím vrácení. Tato osoba má dle § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) právo se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí v dané věci před jeho vydáním. Následně je vydáno rozhodnutí, 
kterým je uložena povinnost vrátit neoprávněně poskytnuté finanční prostředky (dotaci) do 60-ti 
dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým je tato povinnost stanovena. Pokud nebude výše 
uvedená povinnost splněna ve stanovené lhůtě, přistoupí Fond k exekučnímu vymáhání této
částky.    

Fond v případě správního řízení o vrácení neoprávněně vyplacené dotace postupuje v souladu se 
správním řádem, zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právními 
předpisy EU.

Pozn.: V případě příjemce dotace bude Fond postupovat v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 
písm. h) správního řádu, jelikož se mu (opakovaně) nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci 
úřední, a ustanoví mu pro dané řízení opatrovníka.

S pozdravem
elektronicky podepsáno

--- E-           --- E-SIGNATURE ---

                              Ing. Vladislava Veselá
ředitelka Odboru vnějších vztahů

otisk úředního razítka

                                                                                                                                                             
                                                                                                 
                                                                               
                                                                              

Přílohy: Zahájení řízení o vrácení dotace ze dne 03. 07. 2013, pod č.j. SZIF/2013/0238948
            Zahájení řízení o vrácení dotace ze dne 29. 07. 2013, pod č.j. SZIF/2013/0257155
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