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

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 13.07.2018 (doručena 13.07.2018 do datové schránky)
Pan P. P. požadoval níže uvedené informace:
1) Jaké konkrétní operační programy SZIF (dále jen „Fond“) schválil všem níže uvedeným
uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce/ovoce a zeleniny? Jakým konkrétním
rozhodnutím tak Fond učinil (kdy bylo vydáno, kdy nabylo právní moci a pro jaké období bylo
vydáno)?

Název uznané
producentů
CZ
FRUIT,
družstvo

organizace
odbytové

Odvětví

Uznán
a od

ovoce

26.10.
2005

EB Fruit, odbytové družstvo
ovocnář ll

ovoce

JIHOFRUKT, družstvo

ovoce

Adresa
IČ
25669397

Pláničkova
443/7 162
Praha 6

00

23.11.
2007

27463672

26.10.
2005

25544578

zelenina

26.10.
2005

25578499

Odbytové družstvo EKO ODBYT, družstvo

ovoce

29.7.
2007

26772108

Družstvo producentó rajčat

produkty
zpracování

2.11.
2007

26929431

Jakubské
náměstí 580/ 4
602 00 Brno

Odbytové družstvo U TOZEL

zelenina

17.11.
2005

25447262

Masarykova 190

11.12.
2013

26012391

Jihomoravská
družstvo

zelenina,

Východo česká zelenina družstvo
producentů
zeleniny

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

ovoce
zelenina

ke

a

Holovousy 1
508 01 Hořice
Žižkovská 1285
691 02
Bílovice

Velké

Žižkovská 1388
691 02 Velké
Bílovice
Trojanova 156 6
274 01 Slaný

411
56
Bohušovice nad
Ohři
Synkov 86
516 01 Synkov
- Slemeno
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Odbytové družstvo Polabí

zelenina

27245179

Přerov
nad
Labem 415 289
16 Přerov nad
Labem

27592448

Předmě řice nad
Jizerou 250, 294
74

18.8.
2010
Družstvo OZC Jizera

Odbytové družstvo
Český ráj

Ovoce
zelenina

ovoce

Odbytové družstvo Berry

M.O.Z. družstvo pěstltelO

Bohem la Apple, družstvo

ZELTR odbytové družstvo,
člen koncernu ZELTR

a

14.12.
2011

ovoce

6.9.
2012

276513
47

Kolmá 597/ 5
190 00 Praha 9

jahody, maliny,
ostružiny

6.12.20
12

282537
28

Břežany II 71

ovoce
a
zelenina,
zpracované
ovoce a zelenina

13.12
.2012

278414
99

Sedlnice 56

ovoce
a
zelenina,
zpracované
ovoce a zelenlna
ovoce a zelenina

11.12.
2013

284048
58

Tuchoraz 42

11.12.
2013

268527
72

282 01 Český
Brod

742 56 Sedlnice

282 01 Český
Brod
Roketská
23

790/

751 02 Troubky

NATURE FRUIT, družstvo

jablka

12.12.
2013

275476
21

Chro ustníkovo
Hradiště 2 544
42

G'
s Pěstitel, odbytové
družstvo

zelenina

12.12.2
013

285007
33

Stratov 185

Vital odbytové družstvo

clbule, šalotka

6.12.
2013

020342
39

Rozběřice 18

042957
06

Na Rybníce 116
/ 5, Ruse k 500
03
Hradec
Králové

OD Piletice

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

kořenová
zelenina, celer,
cibule, jahody

21.1
2.2016

289 22 Stratov

282 01 Všestary
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ZP Otice odbyt s.r.o.

zelenlna

277710
16

Hlavni 266

a
zpracovaná
zelenina

31.1
2.20 16

747 81 Otice

Odbytové družstvo Suchá
Loz

ovoce a zelenina

31.12.2
016

292930
06

Suchá Loz 103
687 53 Suchá
Loz

Čerstvě utrženo, družstvo

ovoce a zelenina

13.9.
2017

060353
70

tř.T.Bati 269 ,
760 01 Zlín

2) Jaké konkrétní peněžní částky byly – v rámci Fondem schválených operačních programů –
všem shora uvedeným uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce/ovoce zeleniny
vyplaceny za celé období trvání konkrétního operačního programu? Případně jaké konkrétní
peněžní částky jsou pro všechny uznané organizace producentů v odvětví ovoce/ovoce a
zeleniny na rok 2018 alokovány?
3) Byla výplata jakékoliv peněžní částky - v rámci Fondem schválených operačních programůněkteré ze shora uvedených uznaných organizací producentů v odvětví ovoce/ovoce a
zeleniny pozastavena, za jaké konkrétní období, z jakého důvodu a v jaké konkrétní výši?
4) Bylo s některou z výše uvedených uznaných organizací producentů v odvětví ovoce/ovoce a
zeleniny zahájeno Fondem správní řízení o odebrání uznání za organizace producentů (vyjma
Družstvo BRAMKO CZ)? Pokud ano, s jakou konkrétní organizací producentů a z jakého
důvodu?
5) Jakým způsobem, resp. na základě jakých konkrétních právních předpisů EU a ČR, vč. jejich
ustanovení, byla
(a v současnosti je) v administraci žádostí o schválení výše uvedených organizací producentů
posuzována samostatnost/propojenost členů všech výše uvedených odbytových družstvech?
6) Jakým způsobem má organizace postupovat – v případě jejího dobrovolného zrušení
(s likvidací a následným právním zánikem) – ohledně nakládání s dlouhodobým (investičním)
hmotným majetkem, který byl spolufinancován v rámci vyplacených podpor dle příslušného
operačního programu a je účetně odepisován např. 5 let?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 26.07.2018
Bod 1 a 2) V příloze přikládáme vyplněnou tabulku, ve které jsou u jednotlivých organizací
producentů uvedeny operační programy, rozhodnutí včetně právní moci a výše vyplacených
částek.
Bod 3) Dle nám dostupných informací nebyla dosud žádná platba žádné uznané organizaci
producentů pozastavena.
IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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Bod 4) Fond do dnešního dne, mimo správní řízení o odebrání uznání Družstva BRAMKO CZ,
s další uznanou organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny řízení nezahájil. Na základě
zjištění při vyšetřování Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF a rozsudkem Tribunálu
(čtvrtého senátu) ESD ze dne 6. 3. 2012 probíhá v současné době ověřování u dalších uznaných
organizací producentů, a pokud se prokáže, že došlo rovněž k porušení podmínky demokratické
kontroly (personální propojenosti) a tedy i dalších podmínek pro uznání, Fond zahájí správní
řízení o odebrání uznání také s těmito subjekty pro stejný důvod porušení podmínek, pro které
zahájil správní řízení o odebrání uznání s Družstvem BRAMKO CZ.

Bod 5) Propojenost producentů, kteří jsou členy OP, v rámci administrace žádostí o uznání za
organizací producentů byla a v současnosti je posuzována dle následující legislativy:
ČR legislativa
- § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 247/2004 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2008;
- § 2 a § 4 nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
- § 12a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
EU legislativa
- čl. 11 odst. 1 písm. d) bod 3, čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2200/96, ve znění
účinném do 30.6.2008;
- čl. 4 a 14 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1432/2003, ve znění účinném do 31.12.2007;
- čl. 23 a čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007, ve znění účinném do 31.8.2011;
- čl. 125a odst. 3 a čl. 125b odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění platném do
31. 12. 2013
- čl. 153 odst. 2 písm. d) a čl. 154 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, v platném znění
- čl. 31 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, ve znění platném do 31. 5. 2017
- čl. 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění
Bod 6) K uvedené otázce Fond uvádí, že pokud dojde u uznané organizace producentů
k dobrovolnému zrušení, je nutno tuto skutečnost Fondu oznámit v souladu s § 2 odst. 4 nařízení
vlády č. 318/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o postup ze strany uznané OP,
kdy se rozhodne pro dobrovolného zrušení, tak ten je stanoven pouze na vnitrostátní úrovni ve
smyslu § 168 až 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
v ostatních případech v § 756 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a
družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Postup,
na který se SZIF dotazujete, není na úrovni unijních předpisů výslovně upraven.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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