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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. D. F. a pan J. B. žádali o písemné vysvětlení, proč nebyly uznány body za preferenční
kritéria č. PK 7 a 13 v projektu reg. č. 16/003/0421a/120/003518 a dále zdůvodnění, proč
v tomto projektu byla z uznatelných výdajů RO SZIF vyřazena podkrovní část prodejny, která je
ve stavebním povolení pojmenována vzorkovna výrobků (slouží k vystavení vzorků výrobků a
zboží při prodeji). Dále žádáte o uvedení odkazů na Pravidla, podle kterých k zamítnutí výdajů
jako uznatelných, došlo.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09.08.2017
Jedná se o projekt zaregistrovaný v rámci 3. kola příjmu Žádostí o dotaci Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020, operace 4.2.1 “Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků“,
záměru a) určeném pro zemědělské podnikatele.
V rámci administrace Žádosti o dotaci nebyly uděleny body v preferenčním kritériu č. 7
„Předmětem projektu je zpracování: mléka, masa, ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů,
krmiva“ (preferenční kritérium je rozděleno na podkritéria dle komodit) proto, že v rámci
projektu ani jeho doplnění není možné vyhodnotit splnění podmínky, zda jsou pořizované
investice převažujícím způsobem využívány ke zpracování dané komodity – v tomto případě
ovoce/zeleniny, za jejíž zpracování jsou v Žádosti o dotaci požadovány body. Podmínku uvádí
specifická část Pravidel, Příloha 1, pod příslušným kritériem je uveden způsob jeho hodnocení.
V bodovém hodnocení musí být rovněž zohledněna obecná podmínka Pravidel, kap. 5. Žádost o
dotaci, bod c).
V preferenčním kritériu č. 13 „Předmětem projektu je pořízení informačních technologií
souvisejících s dohledatelností výrobku“ nebyly uděleny body z toho důvodu, že pořízení čtečky
čárových kódů jako samostatného zařízení, nenaplňuje podstatu, tj. prokazatelnost
dohledatelnosti suroviny. Hodnocení příslušného kritéria je rovněž uvedeno v Příloze 1 Pravidel,
stejným způsobem, jak je zmíněno výše. Žadatel byl v rámci Žádosti o doplnění neúplné
dokumentace vyzván k doplnění v tomto ohledu, ale ani poté nebylo udělení bodů možné.
K vyřazení podkroví byl žadatel vyzván vzhledem k tomu, že se nejedná o způsobilé výdaje ve
smyslu specifických podmínek pro operaci 4.2.1, zejména s ohledem na kap. 1. Popis operace;
kap. 6 Kritéria přijatelnosti projektu, bod 2; kap. 7. Další podmínky, bod 5) a bod 8) druhá
odrážka.
V zaregistrované Žádosti o dotaci bylo v popisu projektu uvedeno: 1. NP upravované přístavby
bude sloužit jako prodejna, v nově vzniklém podkroví bude menší galerie s vystaveným zbožím
a posezením pro zákazníky a návštěvníky prodejny.
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V doplnění Žádosti o dotaci žadatel do popisu projektu uvedl: 1.NP upravované přístavby bude
sloužit jako klasická prodejna s pultem a regály pro maloobchodní prodej, v nově vzniklém
podkroví bude reprezentační prodejní místnost s posezením a skladové prostory prodejny
(podkroví bude sloužit k velkoobchodnímu prodeji, k prezentaci faremních produktů a uskladnění
trvanlivého zboží).
Stavební povolení pak uvádí, že v 1. NP stávající přístavby vznikne maloobchodní prodejna
řemeslných výrobků, trvanlivých balených potravin a ovoce se sezónním využitím.
Výše uvedené informace, které není možné označit jako soulad projektu a stavebního povolení
byly zároveň prověřovány a konzultovány s Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova.
Z následného zjištění vyplynulo, že: původní popis využití podkroví (galerie s vystaveným
zbožím s posezením pro zákazníky) odpovídá původně skutečně zamýšlenému využití. Součástí
činností na farmě je i řemeslná výroba (to je zřejmé i z jejich webu www.zivotnavsi.cz). Oprava
na „vzorkovna faremních produktů + skladovací prostor pro trvanlivé zboží“ vypadá účelově.
Z pohledu praxe se zdá skladování produktů z projektu (potravin) v podkroví dost neobvyklé (do
podkroví dle žadatele vedou schody, nemluvě o dalších podmínkách pro skladování
potravinářských produktů jako teplota, vlhkost, nosnost konstrukcí apod.). Dle uvedené
konzultace a zjišťování bylo dospěno k názoru, že původním záměrem bylo vystavovat
v podkroví řemeslné výrobky, případně pořádat semináře, setkání a možná další akce.
Dále Vám Fond poskytuje odkaz na příslušná Pravidla (obecná a specifická část):
1. https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1481613461366.pdf
2. https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1488954454930.pdf
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
 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
IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2z3

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

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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