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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 26.07.2017 (doručena 26.07.2017 emailem)
Mgr. O. P. žádal o poskytnutí následujících informací:
a) Jaké podklady byly použity pro vyjádření v tiskové zprávě Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen SZIF) SZIF vydává rozhodnutí na dojnice ze dne 12. prosince
2016. Ve zprávě stojí: „Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé
sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských,
sociálních nebo jiných důvodů.“
b) Jakou metodiku používá SZIF pro identifikování citlivých sektorů a co přesně označení citlivý
sektor znamená?
c) Tisková zpráva hovoří o „hospodářských, sociálních a jiných důvodech“, aniž by specifikovala,
které tyto důvody jsou a z jaké metodiky SZIF vycházejí. Proto bych požádal o upřesnění a
o konkrétní stanovy, které se k tomuto posuzování vztahují.
d) Dále žádám o informace o všech chovatelích, kteří dotaci v rámci Jednotné žádosti 2016
dostali – týká se to především jména chovatele, adresy, výše dotace a počtu velkých
dobytčích jednotek. Ideálně ve formátu tabulky pro Excel (.xlsx).
e) Informace o tom, kdo o dotacích rozhoduje (která komise, kolik má členů, jména členů, jejich
odborná pozice) a jaká je metodika jejich udělování konkrétním chovatelům?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09.08.2017

a) Informaci týkající se Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) čerpáme z obecných
informativních materiálů.
b) a c) citlivé oblasti a zároveň i hospodářské, sociální a jiné důvody, proč jsou některé
komodity považovány za „citlivé“, určuje a definuje Ministerstvo zemědělství na základě
analýz. SZIF jako platební agentura pouze postupuje dle platné legislativy a uvedené dotace
administruje a vyplácí. Pro více informací se prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství.
d) Požadované údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce
e) Opatření VCS Dojnice spadá do kategorie tzv. nárokových dotací. Každý žadatel, který splní
podmínky dle platné legislativy, má nárok na výplatu dotace. Není tedy stanovena žádná komise.
Jedná se o tyto právní předpisy:
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění
 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, v platném znění
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nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, v platném znění
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1393, v platném znění
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1948, v platném znění
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

O bližších podmínkách pro udělení dotace informuje SZIF žadatele prostřednictvím svých
webových stránek http://www.szif.cz, kde je v sekci „Jednotná žádost - soubory ke stažení“,
uvedena Příručka pro žadatele. Informace lze také získat na příslušném OPŽL - Oddělení příjmu
žádostí a LPIS.
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