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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 09.09.2021 (doručena 09.09.2021 do datové schránky)
Společnost Hlas zvířat, z.s. žádala o poskytnutí následujících informací týkajících se dotací
podnikatele P. F., bytem Leštinka, PSČ 539 73, a zároveň jimi podaného podnětu k prověření
porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace panem P. F. (dále jen „Podnět“):
1. jakým způsobem bylo s Podnětem naloženo. V případě, že o Podnětu nebo v souvislosti s
ním bylo vydáno rozhodnutí, stanovisko nebo jiné opatření žádáme o zaslání jeho
anonymizované verze.
2. zda musel pan P. F. v důsledku svého deliktního jednání vrátit dotace za rok 2018, popřípadě
jaký postih byl vůči němu na poli dotací uplatněn.
3. zda osoba prokazatelně týrající zvířata může být i nadále příjemcem zemědělských dotací.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.09.2021
Ad 1) Dopisem Ministerstva financí, Odboru Národní fond, ze dne 3. 7. 2018, byl Fond požádán
o prověření Vašeho podnětu ze dne 18. 6. 2018, konkrétně o prověření, zda pan P. F. porušuje
podmínky podmíněnosti a případně o prověření dalších kroků, kterými by byla dořešena tato
skutečnost. Dne 6. 8. 2018 zaslal Fond Ministerstvu financí pod č.j. SZIF/2018/0504857
vyjádření v této věci. Kopie obou dopisů Vám přikládáme v příloze.
Ad 2) V roce 2018 proběhly kontroly dozorových orgánů (Státní veterinární správa, Česká
plemenářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav), které zjišťovaly míru, rozsah a
závažnost porušení podmíněnosti u žadatele P. F. Na základě kontroly Státní veterinární správy
bylo Fondem zjištěno porušení povinných požadavků na hospodaření (Dobré životní podmínky
zvířat), za které žadatel obdržel standardní CC (Cross Compliance) sankci ve výši 3% na všechna
opatření - SAPS, Greening, VCS masná telata, VCS - bílkovinné plodiny, ANC.
Ad 3) Nařízení vlády dopadající na výše uvedené dotační tituly nespecifikují, že by žadatel, který
týrá zvířata, nemohl obdržet dotace. Tato oblast je ošetřena kontrolou podmínek podmíněnosti
(Cross Compliance).
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