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

předpisů 

 

 

 

Vážený pane Kameníku, 

 

 

dne 23. 09. 2014 byl Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond) 

doručen datovou schránkou dopis, ve kterém žádáte o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, 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: 

 

a) Zda, popřípadě kdy byl příjemce dotace vyzván k vrácení dotace, zároveň žádáte o kopii 

takové výzvy či jiné komunikace s příjemcem dotace (s výjimkou dopisu ze dne 6.6.2013, č.j. 

SZIF/2013/0194716, sp. zn. 2013/Z6200/0001800, dopisu ze dne 03. 07. 2013, SZIF/2013/ 

0238948 a dopisu ze dne 29. 07. 2013, sp. zn. SZIF/2013/0257155, které jste již obdrželi),  

 

b) Zda byl příjemci dotace již ustanoven opatrovník, v kladném případě žádáte o sdělení, kdo je 

jeho opatrovníkem a kdy byl ustanoven. 

 

c) V případě, že se po několika desítkách měsíců podařilo zahájit správní řízení s příjemcem 

dotace, žádáte o sdělení, v jaké fázi řízení je a co bylo učiněno.  

 

d) zda a kdy neoprávněně vyplacenou dotaci vrátil, pokud dotaci dosud nevrátil, žádáte o 

informace, v jakém řízení se řízení nyní nachází a jaké konkrétní kroky Povinný subjekt učinil v 

období od září 2013 do dnešního dne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oživení o.s. 

 Mgr. Martin Kameník,  

 předseda sdružení 

 Lublaňská 18 

120 00 Praha 2 
 



 

 

 

 

 

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací Vám sdělujeme, že Státní zemědělský intervenční 

fond (dále jen „Fond“) rozhodnutím ze dne 16. 07. 2014, č.j. SZIF/2014/0237822 uložil panu 

Jaromíru Janatovi, IČ: 75560976 povinnost vrátit do 60-ti dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí finanční prostředky ve výši 998.580,- Kč, které mu byly poskytnuty jako dotace 

v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 

Výše uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 08. 2014 a je vykonatelné od 25. 09.2014. 

Dne 01. 10. 2014 byla panu Janatovi odeslána Upomínka č.j. SZIF/2014/0297544 k vrácení výše 

uvedené dlužné částky ve lhůtě do 31. 10. 2014. Dále bude Fond postupovat shodně jako v jiných 

případech vymáhání dlužných částek, tedy pokud pan Janata dlužnou částku po uplynutí lhůty 

uvedené v Upomínce neuhradí, Fond zašle panu Janatovi druhou Upomínku k vrácení dlužné 

částky a poté, pokud nebude uhrazena, předá Fond pohledávku k exekučnímu vymáhání.  
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