Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 24. 11. 2014 (doručeno 01. 12. 2014 dopisem)
Žádám Vás o poskytnutí následujících informací:
1) způsob rozdělení částky finanční podpory žádané Českou republikou ve výši 886 257
EUR na produkty dle čl. 1 odst. 2 písm. i) a j) Nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č.913/2014 (dále jen "Nařízení") a dále na ostatní produkty dle čl. 1 odst. 2 tohoto
Nařízení
2) seznam žadatelů z České republiky, kteří v termínu od publikace Nařízení, do 03. 09.
2014 podali žádost o podporu na nesklizení a kteří tak mají nárok na výplatu podpory.
Seznam žadatelů bude obsahovat:
- označení žadatelů
- u každého žadatele bude uvedena plodina, kterou žadatel skutečně nesklízel
- u každého žadatele pro každou plodinu, kterou žadatel skutečně nesklízel, bude
uvedena připojovaná výměra v hektarech, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, která
byla uznána po provedení kontroly příslušnými pracovníky SZIF, jako výměra skutečně
denaturována.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10. 12. 2014
Dne 01. 12. 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
mimořádným podpůrným opatřením na podporu sektoru ovoce a zeleniny.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme:
1) Česká republika nepožadovala žádnou finanční podporu dle Vámi uváděného nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014.
Česká republika požadovala mimořádnou finanční podporu dle nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014. Částka 886 257 EUR odpovídá součtu částek,
dle podaných předběžných oznámení nahlášených v období od 29. 08. 2014 do 10. 09.
2014 (jedná se o částku před provedením kontrol na místě, která zahrnovala všechny
typy mimořádných opatření tj. stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralého ovoce a
zeleniny). Komisí byla pro možné vyplácení podpory uznána pouze předběžná oznámení
nahlášená Komisi do 03. 09. 2014, která představovala požadovanou částku
376 585 EUR (jedná se o částku před provedením kontrol na místě, která zahrnovala
všechny typy mimořádných opatření tj. stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralého
ovoce a zeleniny).

Po provedení kontrol na místě pracovníky SZIF byla Komisi nahlášena požadovaná částka
225 245 EUR za Českou republiku dle čl. 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 932/2014 (částky byly vždy hlášeny zaokrouhlené na celá čísla). Tato částka podpory
je součtem podaných žádostí o mimořádnou podporu, které byly doručeny do 15. 10.
2014 na SZIF. Částka je rozdělena dle typu mimořádného opatření a dle druhů produktů
následovně:
Stahování z trhu: 18 698 EUR
produkty dle NK 932/2014 čl. 1 odst. 2 písm. i) a j): 18 698 EUR
produkty dle NK 932/2014 čl. 1 odst. 2 (kromě písm. i) a j)): 0 EUR
Sklízení a nesklízení nezralého ovoce a zeleniny: 206 547 EUR
produkty dle NK 932/2014 čl. 1 odst. 2 písm. i) a j): 202 150 EUR
produkty dle NK 932/2014 čl. 1 odst. 2 (kromě písm. i) a j)): 4 397 EUR
2) Informace Vám byla podána již v odpovědi ze dne 13. 11. 2014 na Vaši předchozí
žádost o informace ze dne 5. 11. 2014, a to v bodě 1.
Ještě jednou Vám tedy zasíláme v příloze 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.

