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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 11.05.2021 (doručena 11.05.2021 do datové schránky)
Mgr. O. Z. žádal ve vazbě na předchozí odpovědi Fondu ze dne 21.4.2021 a 29.4.2021, o
následující informace vztahující se k poskytnutému Seznamu organizací producentů a jejich
členů, a to:
1) Kteří producenti, jež jsou podle zaslaného Seznamu členy některé z uznaných organizací
producentů, požádali v roce 2020 či 2021 o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova v
kategorii žadatele „mikro, malý a střední podnik“?
2) Kterým producentům, vymezeným v otázce č. 1 výše, byla žádost o dotaci schválena?
3) Ze Seznamu lze usuzovat, že u části z organizací producentů (cca 13) existuje mezi jejich
členy rodinná vazba. Postupuje Fond obdobně jako postupuje při administraci stejných
žádostí členů organizace producentů Družstva BRAMKO CZ, tj. vede rodinná vazba u členů
těchto organizací producentů ke změně kategorie žadatele a změně zařazení velikosti
podniku?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 26.05.2021
K dotazu č. 1 a č. 2:
V příloze zasíláme XLS dokument, ve kterém jsou uvedeny všechny Žádosti o dotaci podané
v roce 2020 a 2021 členy jakékoliv organizace producentů – v tomto dokumentu jsou zeleně
označeny žádosti, kterým byla Žádost o dotaci schválena a červeně, kterým byla ukončena
administrace v rámci administrativní kontroly Žádosti o dotaci; barevně neoznačené žádosti jsou
aktuálně v administraci (probíhají administrativní kontroly Žádosti o dotaci).
Poznámka: v seznamu XLS nejsou uvedeny Žádosti o dotaci, které sice byly podané v roce 2020
a 2021 členy organizace producentů, ale jejich Žádost o dotaci nebyla administrována z důvodu,
že byly zařazeny do zásobníku projektů nebo nebyly v rámci operace 19.2.1 vybrány Místní akční
skupinou.
K dotazu č. 3:
Fond se obecně při posuzování kategorií podniků z operací 4.2.1 či 6.4.1 PRV řídí Přílohou I
z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (Obecné nařízení o blokových
výjimkách), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem (viz příloha č. 3 Obecných podmínek Pravidel). Konkrétně se jedná
o článek 3, odst. 3 „Propojené podniky“, text: „Podniky, které mají jeden či více takových vztahů
s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž
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považovány za propojené podniky, pokud svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na
stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích.“ K tomuto textu se vztahuje výkladová část
Evropské Komise:
„Jednající společně: V rámci propojení prostřednictvím fyzických osob podle čl. 3 odst. 3 přílohy
doporučení o MSP se rodinné vazby pokládají za dostatečné pro konstatování, že fyzické osoby
jednají společně14. Za osoby, které jednají společně, ve smyslu čl. 3 odst. 3 čtvrtého pododstavce
uvedené přílohy, jsou dále považovány fyzické osoby, které slaďují své jednání s cílem
uplatňovat vliv na obchodní rozhodnutí dotyčných podniků, což vylučuje, aby tyto podniky mohly
být považovány za vzájemně hospodářsky nezávislé, a to bez ohledu na existenci smluvních
vztahů mezi těmito osobami15.
14 Věc Nordbrandenburger Umesterungs Werke NUW, C-8 (Úř. věst. L 353, 13.12.2006, s. 60).
15 Věc HaTeFo GmbH v. Finanzamt Haldensleben, C-110/13 (Úř. věst. C 112, 14.4.2014, s.
15).“
Nejedná se tedy pouze o rodinné příslušníky, ale obecně může být propojenost přes FO
identifikována u osob, které slaďují své jednání. Rodinní příslušníci jsou jedním znakem, nikoliv
jediným.
V případě, že Fond při kontrole vazeb mezi podniky narazí na skupinu FO jednající ve shodě a
jsou splněny i ostatní podmínky (vazba skupiny větší než 50 % a zároveň podniky působí na
stejném či sousedním trhu), vyhodnocuje takovouto vazbu jako propojenou. Nejedná se tedy o
specifikum pouze pro organizace producentů.
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