Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 5. 2. 2013 (doručeno 5. 2. 2013)
prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu
k informacím (údaje prosím ke dni 31. 12. 2012):
a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu?
b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?
c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)?
d) Rozpočet vašeho subjektu pro rok 2012, a to:
- zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly)
- zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to i když
jdou mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu
- vlastní zdroje
- výše rezervního fondu, je-li zřízen
- nároky nespotřebovaných výdajů
e) Pracovníci:
- počet celkem
- počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a
DPČ)
f) Mzdy za rok 2012, pokud nejsou k disposici, za rok 2011:
- celkový objem mzdových prostředků
- odvody na sociální pojištění
- odvody na zdravotní pojištění
- DPZČ
- čisté vyplacené mzdové prostředky
g) Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 8. 2. 2013
dne 5. 2. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp.
Fond) doručena prostřednictvím e-mailu žádost o poskytnutí informací. Dle Vaší
žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy:
a) Státní zemědělský intervenční fond byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, je právnickou osobou se sídlem v
Praze a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství.
Činnost a hospodaření SZIF kontroluje Dozorčí rada SZIF.
V roce 2004 byla SZIF udělena akreditace jako Platební agentuře pro provádění opatření
Společné zemědělské politiky financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského
a záručního fondu. Dne 10. října 2007 udělilo Ministerstvo financí SZIF akreditaci jako
Platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z
Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova.
b) SZIF provozuje následující webové stránky: www.szif.cz a www.ovocedoskol.szif.cz
c) SZIF není zřizovatelem ani majitelem jiných právních subjektů.

d) Rozpočet SZIF na rok 2012:
Dotace z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2012 – 37.711.000.000,- Kč,
(čerpání 25.942.252.000,- Kč)
Dotace z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství minulých let –
14.457.767.000,- Kč, (čerpání 11.344.019.000,- Kč)
Vlastní zdroje včetně zůstatků 1.207.152.000,- Kč, (čerpání 1.278.482.000,- Kč)
Rezervní fond SZIF netvoří, ani nároky z nespotřebovaných výdajů
e) Pracovníci SZIF:
1) počet celkem = 1006 včetně mimoevidenčních stavů (MD, RD)
2) počet plných úvazků (vč. sečtení i případných částečných úvazků, DPP a DPČ) = 1019

f) Rozpočet mzdových prostředků pro rok 2012 činil: 300.992.000,- Kč
Čerpání jednotlivých položek – rok 2012:
Platy zaměstnanců

298.702.000

Ostatní osobní výdaje

1. 016.000

Pojistné na sociální zabezpečení

75.010.000

Pojistné na zdravotní zabezpečení

27.042.000

g) investiční a neinvestiční výdaje SZIF v roce 2012:
Investiční výdaje – 5.548.359.000,- Kč
Neinvestiční výdaje – 30.919.303.000,- Kč

Většinu těchto údajů můžete nalézt ve Výročních zprávách za každý rok na našich
webových stránkách.

