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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 19.08.2021 (doručena 19.08.2021 do datové schránky)
Pan J. H. žádal o poskytnutí následujících informací:
1) o veškerých platbách poskytnutých Fondem Agrární komoře České republiky a či Okresním
agrárním komorám v letech 2017 – 2021 s uvedením informace o názvu akce, data rozhodnutí
o přidělení prostředků, jejich výši a zda šlo o dotaci národní či z evropských či jiných fondů
( s uvedením fondu/operačního programu).
2) u identifikovaných akcí požadujete Rozhodnutí o přidělení dotace/smlouvy/objednávky, či
jiných právních aktů, které stanovují podmínky přidělení finančních prostředků
3) u identifikovaných akcí požadujete rovněž dokument
akce/předávací protokoly, dokládající plnění ze strany AK či OAK.

Závěrečného

vyhodnocení

4) vztahuje se na prostředky, které od Fondu získala AK , zákon o zadávání veřejných zakázek
(ZZVZ)? Je povinna AK nakládat s prostředky poskytnutými SZIF podle ZZVZ?
5) požaduje Fond, aby AK s dotacemi poskytnutými ministerstvem nakládala v režimu ZZVZ a
soutěžila své dodavatele v transparentním výběrovém řízení?
6) jsou takové či podobné požadavky zakotveny Fondem v podmínkách poskytnutí dotací?
7) kontroluje Fond způsob zadávání zakázek Agrární komorou z prostředků poskytnutých
Fondem?
Přehled veškerých plateb poskytnutých Fondem Agrární komoře České republiky v letech 2017
– 2019 Vám zasíláme v přiložené tabulce (Příloha č. 1).
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02.09.2021
K jednotlivým opatřením uvedeným v tabulce, sdělujeme tyto požadované informace:
Projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020
Ad 1) V rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 byly v období 20172021 poskytnuty dotace (pouze Agrární komora České republiky, IČ 47674768), jejichž přehled
je uveden v Příloze č. 2.
Ad 2) Ke třem v tabulce uvedeným žádostem v přílohách zasíláme dokumenty Dohoda
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a Oznámení o výši dotace.
Ad 3) Nárok na vyplacení dotace deklaruje žadatel po dokončení realizace projektu podáním
Žádosti o platbu dle podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 („Pravidla“) a dle Dohody
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o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR („Dohoda“). Součástí Žádosti o platbu jsou,
kromě formuláře „Soupisky účetních/daňových dokladů“, další povinné přílohy stanovené
Pravidly. Dokument „Závěrečné vyhodnocení akce“ v rámci administrace projektů není užíván.

Ad 4) V rámci výše identifikovaných tří projektů, na které AK získala v období 2017 – 2021
dotaci od SZIF se podmínky výběru dodavatele řídí ustanoveními Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
(„Pravidla“), jelikož v rámci uvedených projektů byla výběrová řízení realizována mimo režim
zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ad 5) Agrární komora ČR je povinna zadávat zakázky v souladu s Pravidly. Zadavatel realizoval
zadání zakázky transparentně v souladu s Příručkou a realizoval výběrové řízení formou
uzavřené výzvy a přímými nákupy.
Ad 6) Podmínky jsou stanoveny Pravidly pro žadatele, která vydává Ministerstvo zemědělství.

Ad 7) Fond v rámci projektových opatření PRV kontroluje splnění veškerých podmínek
uvedených v Pravidlech pro žadatele, tedy i výběr dodavatele projektů. Kontrola zadávání
zakázek je prováděna po registraci Žádosti o dotaci v Pravidly určeném termínu a po podání
Žádosti o platbu.

Zemědělské národní dotace
Ad 1) Podrobný přehled vyplacených zemědělských národních dotací (ZND) za roky 2020 a 2021
je přiložen v tabulce (Příloha č. 3).
Do roku 2019 poskytovalo ZND Ministerstvo zemědělství.

Ad 2 – 3) Rozhodnutí k uvedeným ZND jsou přiložena v přílohách.
Ad 4 – 7) Veřejné zakázky nejsou v rámci ZND řešeny.

Propagace zemědělských komodit
Ad 1) V rámci Propagace zemědělských komodit byly v období 2017-2021 poskytnuty dotace
(pouze AK České republiky, IČ 47674768), jejichž přehled je uveden v Příloze č. 4.
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Ad 2)
 Program Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás. – prováděcí rozhodnutí
Komise C(2013) 7297 ze dne 6. 11. 2013.
 Program Zrozeno v EU - prováděcí rozhodnutí Komise C(2018) 6694 ze dne 6. 10. 2018.

Ad 3)
Vyhodnocení realizace programu bylo a je součástí žádosti o platbu; 100% administrativní
kontrola Fondu (vyhotovení checklistů) a předkládána zpráva do EK; dále probíhá KNM
minimálně 1x za programové období.
 Finální vyhodnocení programu Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás. – viz
příloha (zápis z Monitorovacího výboru za 3. rok realizace programu, na kterém byly
prezentovány výsledky programu).
 Vyhodnocení programu Zrozeno v EU za 1. a 2. rok realizace – viz příloha (vyhodnocení
programu – 1. rok, vyhodnocení programu – 2. rok).
Ad 4)
 Program Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás. – ne, v době schválení
programu byla v platnosti evropská legislativa (čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) 501/2008); při
výběru provádějící organizace musel být dodržen přiměřený soutěžní postup; výběr
provádějící organizace probíhal se zachováním obecných zásad Smlouvy o fungování EU při
zadávání zakázek – zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost výběrových a
zadávacích kritérií.
 Program Zrozeno v EU – ano, při výběru provádějící organizace, která program realizuje, je
žadatel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
splnění této povinnosti musí SZIF ověřit v souvislosti s čl. 18 nařízení Komise 2015/1831,
čl. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1829.
Ad 5)
 Program Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás. – ne, vysvětleno viz bod 4).
 Program Zrozeno v EU – v rámci propagačních programů spolufinancovaných EU nevyplácí
Fond prostředky MZe, respektive státního rozpočtu ČR.
Ad 6)
 Program Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás. – podmínky pro poskytnutí
dotace byly stanoveny v nařízeních EU – Nařízení Rady 3/2008, prováděcí nařízení Komise
501/2008 - tato legislativa byla v platnosti pro programy schválené do 30. 11. 2015.
 Program Zrozeno v EU – podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny v nařízeních EU –
Nařízení EP a Rady 1144/2014, nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1829, prováděcí
nařízení Komise 2015/1831 a dále v rámci každoročních výzev k předkládání programů.
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Ad 7)
 Program Bílé plus. Mléko a mléčné produkty, velké plus pro Vás – SZIF kontroloval výběr
provádějící organizace v rozsahu popsaném v bodě IV; finální posouzení prováděla Evropská
komise.
 Program Zrozeno v EU – Fond vyplácí pouze prostředky ze zdrojů EU, dle čl. 18 NK 2015/1831
provádí ověřování výběrového řízení, pokud dojde ke schválení programu EK, ověřování
probíhá před podpisem grantové dohody mezi SZIF a žadatelem.
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