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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 11.06.2021 (doručena 11.06.2021 e-mailem)
Společnost N Media, a.s. žádala o poskytnutí následujících informací:
1.

Jakým způsobem konkrétně a kdo konkrétně rozhoduje o udělení tohoto typu dotací:
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (EAFRD 14+)?

2.

Jakým způsobem konkrétně a kdo konkrétně rozhoduje o udělení tohoto typu dotací:
4.1.1-Investice do zemědělských podniků?

3.

U dotací v rámci opatření 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh na projekty firem Olma,
Kostelecké uzeniny a Kmotr - Masna Kroměříž (jde o tyto projekty: „Inovace ve výrobě
fermentovaných výrobků“, „Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných
výrobků“ a „Inovace ve výrobě trvanlivých masných výrobků“ prosím o uvedení všech
konkrétních údajů, na základě kterých byly dané projekty posuzovány (prosím o uvedení
jednotlivě u každého projektu zvlášť) - plné znění projektů, jaké dostaly hodnocení, kdo
projekty posuzoval, kdo rozhodl o schválení dotace pro tyto projekty, a jaké bylo
zdůvodnění pro udělení dotace?

4.

Prosím o zaslání dokumentů ke všem zmíněným projektům, ve kterých jsou uvedeny
závěry posuzování projektů, jejich vyhodnocení a zdůvodněním přidělení dotace.

5.

Jakým způsobem byly zmíněné tři projekty hrazeny - z jakých zdrojů byla dotace výše
uvedeným firmám zaplacena?

6.

Žádal stát/SZIF o proplacení části dotace na uvedené tři projekty z peněz Evropské unie,
nebo nikoliv?

7.

Pokud nikoliv, tak z jakého důvodu o proplacení nebylo žádáno? Případně, pokud bylo o
dotaci z EU požádáno a nebyla z jejich strany proplacena, tak z jakým zdůvodněním?

8.

Pokud bylo o proplacení evropské části dotace z české strany požádáno, byly tyto částky
na uvedené projekty z evropských peněz firmám (nebo SZIF či jinému státnímu úřadu)
již z evropského fondu vyplaceny?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17.06.2021
Ad 1. Poskytnutí dotace se řídí Pravidly pro žadatele, které vydává Ministerstvo zemědělství,
poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond. V příloze Pravidla pro žadatele
operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh platná pro 1. kolo příjmu žádostí.
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V přiloženém dokumentu V1401.06 je uvedeno Schéma administrativního postupu projektových
operací PRV (Žádost o dotaci, Žádost o platbu), ve kterém jsou naznačeny a okomentovány
jednotlivé administrativní kroky, kterými každá žádost postupuje.
Ad 2. Poskytnutí dotace se řídí Pravidly pro žadatele, které vydává Ministerstvo zemědělství,
poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond. V příloze Pravidla pro žadatele
operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků platná pro 12. kolo příjmu žádostí (zvlášť
Obecná a Specifická část).
V přiloženém dokumentu V1401.06 je uvedeno Schéma administrativního postupu projektových
operací PRV (Žádost o dotaci, Žádost o platbu), ve kterém jsou naznačeny a okomentovány
jednotlivé administrativní kroky, kterými každá žádost postupuje.
Ad 3. V přílohách zasíláme aktuální verze 3 uvedených žádostí o dotaci (součástí dokumentů je
i projekt):
15/001/16220/671/000004 (OLMA, a.s.) Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků.
15/001/16220/563/000022 (Kostelecké uzeniny a.s.) Vývoj a inovace postupů při krájení a
balení masných výrobků.
15/001/16220/672/000003 (KMOTR - Masna Kroměříž a.s.) Inovace ve výrobě trvanlivých
masných výrobků.
Součástí formuláře je na straně E bodové hodnocení Žádosti o dotaci (bez hodnocení
preferenčního kritéria č.1 Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí). Celkové bodové hodnocení
žádosti je tvořeno „body“ uvedenými na straně E formuláře Žádosti o dotaci s přičtením
bodového hodnocení Hodnotitelskou komisí (preferenční kritérium č.1) – viz odpověď k bodu 4.
U žádosti 15/001/16220/672/000003 (KMOTR - Masna Kroměříž a.s.) je na straně E u
preferenčního kritéria č.7 uveden bodový požadavek žadatele (9 bodů), avšak v rámci
administrace bylo přiznány pouze 4 body – celkové bodové hodnocení za preferenční kritéria 2.10. bylo tedy 24 bodů + 50 bodů za preferenční kritérium č.1 Posouzení projektu Hodnotitelskou
komisí (viz dokument k bodu 4.) – celkové bodové hodnocení žádosti 74 bodů.
Ad 4. SZIF po jednání Hodnotitelské komise obdrží z Ministerstva zemědělství bodové hodnocení
konkrétních žádostí o dotaci (dané operace, daného kola příjmu žádostí) – v příloze zasílám
bodové hodnocení a posouzení 3 projektů Hodnotitelskou komisí.
Ad 5. 15/001/16220/671/000004 (OLMA, a.s.) Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků –
EU část dotace 31.979.164,- Kč, ČR část dotace 32.625.208,- Kč.
15/001/16220/563/000022 (Kostelecké uzeniny a.s.) Vývoj a inovace postupů při krájení a
balení masných výrobků – EU část dotace 24.403.500,- Kč, ČR část dotace 24.896.500,- Kč.
15/001/16220/672/000003 (KMOTR - Masna Kroměříž a.s.) Inovace ve výrobě trvanlivých
masných výrobků – EU část dotace 18.322.936,- Kč, ČR část dotace 18.693.097,- Kč.
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Ad 6. Ano, Fond žádal o refundaci finančních prostředků 3 výše uvedených vyplacených žádostí
(části dotace EU).
Ad 7. Platí odpověď k bodu 6).
Ad 8. Ano, finanční prostředky vyplacené k 3 výše uvedeným žádostem byly refundovány EU
(část dotace EU), tedy byly vyplaceny/„uhrazeny“ České republice.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

3z3

