Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 30. 10. 2014 (doručeno 05. 11. 2014 dopisem)
Žádám Vás o poskytnutí následujících informací:
1. seznam žadatelů z České republiky, kteří v termínu od publikace nařízení komise v
přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014, kterým se stanovují dočasná mimořádná
podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny ze dne 29. 08. 2014, do
03. 09. 2014 podali žádost o předmětnou podporu na nesklízení a kteří mají nárok na
výplatu podpory. Seznam žadatelů bude obsahovat označení žadatelů (tzn. jméno a
příjmení v případě fyzické osoby, firmu v případě osoby právnické), kdy u každého bude
uvedena plodina, kterou žadatel nesklízel a připojovaná výměra, na kterou se nesklízení
vztahuje (v hektarech) na každou jednotlivou plodinu zvlášť.
2. tabulka výše podpory na mimořádná opatření 2014 pro Českou republiku na jednotlivé
plodiny s uvedením částky podpory v EUR na hektar, rozdělené na členy organizací
producentů a nečleny.
3. k výše uvedenému dotazu ad. 2 způsob stanovení výše podpory v EUR na hektar na
jednotlivé plodiny, neboť žádné z již zpřístupněných tabulek vzájemně nekorespondovaly.
4. tabulky výše podpor na mimořádná opatření 2014 pro Spolkovou republiku Německo,
Nizozemské království a Polskou republiku na jednotlivé plodiny s uvedením částky
podpory v EUR na hektar, rozdělené na členy organizací producentů a nečleny.
5. výše částek finanční podpory v EUR určené pro Česku republiku na produkty dle čl. 1
odst. 2 písm. i) a j) Nařízení a dále na ostatní produkty dle čl. 1 odst. 2 tohoto Nařízení.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 13. 11. 2014
dne 05. 11. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte o informace.
K jednotlivým bodům žádosti Vám sdělujeme následující:
1) Přehled pěstitelů, kteří v období od 29. 08. 2014 do 03. 09. 2014 podali předběžná
oznámení na nesklízení ovoce a zeleniny v rámci první vlny mimořádných opatření a u
nichž kontrola na místě, provedená pracovníky SZIF, potvrdila nárok na podporu,
zasíláme v příloze.
2) Požadovaná tabulka „Maximální výše podpory Unie pro účely nesklízení a sklízení
nezralého ovoce a zeleniny“ je od zahájení mimořádných opatření pro oblast ovoce a
zeleniny k dispozici na webových stránkách Fondu
3) Maximální výše podpory byly stanoveny Ministerstvem zemědělství. Pro získání
informací o podkladech a způsobu jejich výpočtu je nutné kontaktovat přímo ministerstvo
4) Požadované údaje nebyly Evropskou komisí zveřejněny, a proto nejsou k dispozici.
5) Evropská komise v současné době kontroluje a vyhodnocuje finální notifikace
jednotlivých členských států doručené Unii v rámci první vlny mimořádných opatření. Po
té Evropská komise rozhodne, zda budou moci být podpory vyplaceny v plné výši. Česká
republika proto zatím nemá požadované údaje k dispozici.

