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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 17.05.2019 (doručena 17.05.2019 do datové schránky)
Dne 17. 5. 2019 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ: 48133981
(dále jen „Fond“), žádost o poskytnutí informace ( žádost byla doplněna dne 18.5.2019)
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které JUDr. Ing. E. D. C., Ph.D. et Ph.D. žádala o
poskytnutí níže uvedených informací:
a) jaká částka byla Fondu poskytnuta z rozpočtu Evropské unie nebo finančních

mechanismů v roce 2017 a 2018 (přímo nebo prostřednictvím jiného rozpočtu),
b) jakým druhům osob (fyzické, obchodní korporace, či jiným subjektům), a v jaké výši

byly prostředky podle písmene a) v roce 2017 a 2018 vyplaceny,
c)

pro jaké účely byly prostředky podle písmene a) v roce 2017 a 2018 poskytnuty,

d) jak jsou zajištěny a realizovány kontrolní mechanismy vůči osobám a subjektům,

kterým byly prostředky podle písmene a) poskytnuty,
e) kolik kontrol týkající se prostředků podle písmene a) v roce 2017 a 2018 proběhlo,
f)

jaký počet pracovníků má v rámci pracovní náplně oprávnění provádět kontrolní
mechanismy vůči osobám a subjektům, kterým byly prostředky podle písmene a)
poskytnuty,

g) jaké jsou z Vaší strany aplikována nápravná opatření, v případě zjištění nesouladu

účelového určení vyplacených prostředků podle písmene a), případně jaké jsou
aplikovány v případě takového zjištění sankce,
h) s jakými odbory, či odděleními jakých institucí EU ohledně čerpání, poskytování a

kontroly vyplacených finančních prostředků komunikujete,
i)

dostáváte metodické, či jiné pokyny nebo doporučení ohledně čerpání, poskytování a
kontroly vyplacených finančních prostředků, a pokud ano, tak od jaké a od jakého
subjektu.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 03.06.2019
Ad a) a c) V roce 2017 načerpal SZIF finanční prostředky (EU) ve výši 31 634 245 tis. Kč
Z toho:
prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 31 623 506 tis. Kč
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prostředky na provoz/režii ve výši 10 739 tis. Kč
V roce 2018 načerpal SZIF finanční prostředky (EU) ve výši 30 715 609 tis. Kč
Z toho:
prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 30 708 290 tis. Kč
prostředky na provoz/režii ve výši 7 319 tis. Kč

Ad b) Finanční prostředky uvedené pod bodem a) byly vyplaceny fyzickým a právnickým
osobám.
Bližší informace k proplacení finančních prostředků žadatelům - příjemcům dotací, jsou
dostupné na webové stránce SZIF - https://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci
Ad d) Kontrolní mechanismy jsou realizovány prostřednictvím administrativních kontrol
(100%žadatelů) a kontrol na místě (vzorek žadatelů). Podrobněji viz Výroční zprávy SZIF https://www.szif.cz/cs/vyrocni-zpravy
Ad e) Údaje pro rok 2017 – zde odkazujeme na Výroční zprávu SZIF https://www.szif.cz/cs/vyrocni-zpravy
Údaje pro rok 2018 poskytujeme níže, neboť Výroční zpráva ještě nevyšla.
Kontroly na místě IACS (jednotná žádost) a SOT (společná organizace trhů) :
V roce 2018 bylo zkontrolováno 3635 žadatelů 4242 kontrolami. Celkem bylo zkontrolováno
9905 žádostí (u jednotné žádosti byla žádost na každé opatření považována za samostatnou
žádost). Detailní informace o počtu zkontrolovaných žadatelů, žádostí a KNM IACS ukazuje
následující tabulka.
Tab.: Počty zkontrolovaných žadatelů a žádostí KNM IACS
Počet
zkontrolovaných
žadatelů

Počet
zkontrolovaných
žádostí

Počet
kontrol

Přímé platby

2797

5336

3092

Program rozvoje venkova

2183

4038

2261

Horizontální plán rozvoje venkova

38

44

39

Společné organizace trhů v rámci
IACS

263

487

500

KNM pouze DZES

184

-

185

3635

9905

4242

Oblast

Celkem (neduplicitně)
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Opatření SOT
V roce 2018 bylo v oblasti SOT (mimo IACS) provedeno celkem 323 kontrol včetně kontrol
škol.

Ad f) Všichni pracovníci z Regionálních odborů na Oddělení přímých plateb a ostatních
opatření, Oddělení inspekční služby, Oddělení autorizace plateb – včetně ředitelů RO SZIF,
všichni metodici z CP – včetně vedoucích a ředitelů odborů. Pro SOT jsou to pracovníci na
Odboru společné organizace trhu a Oddělení kontrol SOT.
Počty terénní inspektorů za celou ČR provádějících kontroly opatření IACS a SOT – 193.

Ad g) V případě zjištění chyby jak při administrativní či kontrole na místě před výplatou dotace
- Fond žádost o dotaci zamítá a dotaci nevyplatí (z části nebo v plném rozsahu). V případě, že
jsou prostředky již vyplaceny, zahajuje řízení o vrácení dotace v odpovídající částce. Tyto
principy jsou uvedeny v legislativě a v dokumentech, podle kterých se dotace poskytují.

Ad h)
 Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI)
 Výbor zemědělských fondů (finanční záležitosti DG AGRI)
 Evropský účetní dvůr (kontrola finančních prostředků)
Komunikace s uvedenými institucemi v mnoha případech probíhá prostřednictvím Řídícího
orgánu SZIF, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR.

Ad i) Poskytování podpor se řídí legislativou EU a ČR a příslušnými dokumenty, dle kterých jsou
dotace poskytovány (viz např. Pravidla pro žadatele vydávaná MZe). Pro vybrané oblasti Fond
dostává Metodické pokyny od MMR v rámci JMP (jednotné metodické prostředí v rámci ESIF).
Všechny jsou veřejně dostupné na webových stránkách MMR.

Ad 2) Obecně bývá obvod stavby u lesní cesty stanoven například pro zřízení staveniště, deponii
hmot nebo pro pohyb strojů. Z důvodu, že tento obvod stavby je rovnoměrně nakreslen kolem
celé lesní cesty usuzujeme, že jde spíše o nešťastně provedený zákres, jelikož v projektové
dokumentaci je uvedeno, že „navrhované stavební úpravy lze považovat za jedno velké
stanoviště; zřízení staveniště lze situovat na lesní skládku na začátku trasy a dále projektant
předpokládá s dočasnými malými staveništními zařízeními u každého jednotlivého opravovaného
trubního propustku“. Dále lze vyčíst, že „řešené území ani jednotlivé stavební úpravy nebudou
trvale oploceny“. Předpokládáme, že soukromé pozemky jsou oploceny a že se ji rekonstrukce
lesní cesty reálně nedotkne.
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