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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 08.04.2022 (doručena 08.04.2022 do datové schránky)
Advokát Mgr. R. K. žádal v zastoupení společnosti SCHETELIG CE s.r.o., o následující informace:
1. Zda-li a pokud ano, pak kdy, v jakém rozsahu a na základě jakých podkladů, byly obchodní
společnosti AGRO Kadaň s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43677, sídlem: Tušimice 26, 432 01 Kadaň, identifikační
číslo: 24229865 (dále jen „AGRO Kadaň s.r.o.“), vyplaceny SZIF v rámci PRV 2014-2020
finanční prostředky účelově určené na uhrazení ceny díla, resp. kupní ceny, zhotoviteli a
prodávajícímu, obchodní společnosti SCHETELIG CE s.r.o. v návaznosti na příslušná
ustanovení první smlouvy o dílo, druhé smlouvy o dílo a kupní smlouvy (viz text přiložené
žádosti).
2. Zda-li a pokud ano, pak kdy, v jakém rozsahu a na základě jakých podkladů, byly obchodní
společnosti AGRO Kadaň s.r.o. vyplaceny SZIF v rámci PRV 2014-2020 finanční prostředky
účelově určené na uhrazení ceny díla, resp. kupní ceny, zhotoviteli a prodávajícímu, za jimi
poskytnuté služby či dodané zboží v souvislosti s budovami agrokomplexu v prostorech
areálu Elektrárny Tušimice.
3. Pokud nedošlo ze strany obchodní společnosti AGRO Kadaň s.r.o. k vyčerpání všech
alokovaných finančních prostředků účelově určených na uhrazení ceny díla, resp. kupní ceny
zhotoviteli a prodávajícímu, obchodní společnosti SCHETELIG CE s.r.o. v návaznosti na
příslušná ustanovení první smlouvy o dílo, druhé smlouvy o dílo a kupní smlouvy v rámci
PRV na období 2014 -2020, zda, kdy a v jakém rozsahu požádala obchodní společnosti AGRO
Kadaň s.r.o. o vyplacení předmětných finančních prostředků, jak rovněž do jakého data
nejpozději tak musí Agro Kadaň s.r.o. učinit.
4. Zda-li společnost AGRO Kadaň s.r.o., v administrované Žádosti o dotaci registrační číslo
18/007/0411l/342/002808 z dotačního titulu Programu rozvoje venkova na období 20142021 operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, či v rámci jiné žádosti nebo jiného
dotačního titulu, požádala o poskytnutí dotace pro realizaci záměru výstavby skleníků,
včetně dalších technologií, na pozemku parc. č. 404/40, v katastrálním území Tušimice,
obec Kadaň, nad rámec jejího záměru realizovaného výše popsanými smlouvami o dílo a
kupní smlouvou.
5. V případě, že odpověď na první otázku bude kladná, kdo je hlavním smluvním partnerem
společnosti AGRO Kadaň s.r.o., v postavení zhotovitele, dodavatele či prodávajícího, při realizaci
jejího záměru popsaného výše (druhá etapa výstavby skleníku a souvisejících technologií).
6. O poskytnutí kopií smluvní dokumentace či jejích vzorů, doložených k žádostem společností
AGRO Kadaň s.r.o. v souvislosti s žádáním o podporu z dotačních programů pro realizaci
„druhé etapy“ výstavby skleníků, včetně dalších technologií, na pozemku parc. č. 404/40, v
katastrálním území Tušimice, obec Kadaň, nad rámec jejího záměru realizovaného výše
popsanými smlouvami o dílo a kupní smlouvou.
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Dále žádal o poskytnutí doplňující informace v rámci administrované Žádosti o dotaci registrační
číslo 18/007/0411I/342/002808 (žadatel AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865) z dotačního titulu
Programu rozvoje venkova na období 2014-2021, operace 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků:
1. zda-li žadatel/příjemce předložil Žádost o platbu a požádal tak o vyplacení dotace,
2. zda-li byla daná dotace žadateli/příjemci vyplacena,
3. zda-li žadatel/příjemce požádal ve smyslu uzavřené smluvní dokumentace a Pravidel,
v rámci ohlášení změny, o úpravu termínů stanovených v ustanovení článku V. smlouvy,
zejména termínu pro předložení žádosti o platbu,
4. co je relevantním dokladem pro poskytnutí dotace v rámci výše specifikovaného
programu a žádosti pro vyplacení 100 % finančních prostředků (kolaudační rozhodnutí,
zápis nemovitosti do katastru nemovitostí, předávací protokol, atd.).

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.04.2022
K podnětům 1. - 6. uvádíme následující:
ad 1.) K administrované Žádosti o dotaci registrační číslo 18/007/0411l/342/002808 (příjemce
dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865) z dotačního titulu Programu rozvoje venkova na
období 2014-2021, operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, s názvem „Modernizace
podniku“, byla příjemcem dotace AGRO Kadaň s.r.o. předložena dne 28. 5. 2021 Žádost o platbu,
ve které příjemce dotace uplatnil nárok na vyplacení dotace ve výši 37 500 000 Kč. Po
přezkoumání způsobilosti uplatněných výdajů a splnění podmínek Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
a uzavřené Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, byla příjemci dotace
AGRO Kadaň s.r.o. převedeny na účet finanční prostředky ve schválené výši 37 500 000 Kč.
Podrobnější informace je uvedena v odpovědi na žádost o poskytnutí doplňující informace k
Žádosti o dotaci registrační číslo 18/007/0411l/342/002808, viz níže.
ad 2.) Příjemce dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, nemá dosud, kromě Žádosti o dotaci
registrační číslo 18/007/0411l/342/002808, vyplacenou žádnou další dotaci/žádost
z projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.
ad 3.) Jak již bylo uvedeno v odpovědi SZIF ze dne 23. 8. 2021, a taktéž v této aktuální odpovědi,
požádal příjemce dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, o vyplacení finančních prostředků
k Žádosti o dotaci registrační číslo 18/007/0411l/342/002808 dne 28. 5. 2021 prostřednictvím
podané Žádosti o platbu.
ad 4.) Jak jsme již uvedli v odpovědi k dotazu ad 1.), byla příjemci dotace AGRO Kadaň s.r.o.
vyplacena v rámci Žádosti o dotaci registrační číslo 18/007/0411l/342/002808 celá požadovaná
částka dotace ve výši 37 500 000 Kč. V rámci jiných žádosti z Programu rozvoje venkova,
příjemce dotace AGRO Kadaň s.r.o. dosud Žádost o platbu nepodal.
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ad 5.) Příjemci dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, má ke spolufinancování schválené
dvě Žádosti o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí (viz odpověď SZIF ze dne 19. 4. 2021).
Jedná se o Žádost o dotaci registrační číslo 20/010/0411l/342/001524 (datum podání 3. 8.
2020), jejíž předmětem je „vybudování skladu na čerstvá rajčata (čerstvě sklizená ve skleníku)
včetně příslušné technologie. Konkrétně se jedná o technologii řízení teploty a větrání, která se
sestává z chladící a větrací části, a dále z otopné části. Do skladu bude také instalován regálový
systém.“, místem realizace je p. č. 404/40, v katastrálním území Tušimice, obec Kadaň. Žádost
o dotaci 20/010/0411l/342/001524 byla schválená dne 3. 5. 2021, Dohoda o poskytnutí dotace
byla uzavřena dne 3. 6. 2021.
Dále se jedná o Žádost o dotaci registrační číslo 20/010/0421a/342/001512 (datum podání 3.
8. 2020), jejíž předmětem je předmětem je „technologie na zpracování rajčat včetně výrobního
prostoru. Jedná se o vybudování haly s plochou 216 m3, která bude sloužit pro skladování
vstupní suroviny (poškozených omytých rajčat), dále zde budou umístěny výrobní prostory vč.
pořizované technologie a také sklad hotových výrobků - vestavěný chladící box. Součástí
plánované haly je i sociální zázemí zaměstnanců a sklad obalových materiálů (tetrapaky,
konzervy, kartony a pod).“, místem realizace je taktéž p. č. 404/40, v katastrálním území
Tušimice, obec Kadaň. Žádost o dotaci 20/010/0421a/342/001512 byla schválená dne 18. 1.
2021, Dohoda o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 23. 2. 2021.
V rámci 12. kola příjmu žádostí podal žadatel AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, následující
Žádosti o dotaci:
-

žádost registrační číslo 21/012/0411l/342/001467 (datum podání 9. 7. 2021), jejíž
předmětem je „doplnění pěstební technologie ve skleníku - vysokozdvižná plošina pro
sklizeň a péči o rostliny vyšší, vysokozdvižná plošina pro sklizeň a péči o rostliny nižší,
sklizňové vozíky, tažný prostředek pro převoz sklizňových vozíků, vozíky na otrhávání a
odvoz listů. Dále je předmětem projektu technologie pro výměníkovou stanici - parní
výměník, zařízení "manifold" (distribuce tepla do jednotlivých tepelných smyček topného
systému), systém podpůrných čerpadel a systém měření a regulace (MaR)“, místem
realizace je p. č. 404/40, v katastrálním území Tušimice, obec Kadaň.

-

žádost registrační číslo 21/012/0421a/342/001439 (datum podání 9. 7. 2021), jejíž
předmětem je „pořízení moderní technologie ve formě flowpackového balícího stroje
s příslušenstvím“, místem realizace je p. č. 404/40, v katastrálním území Tušimice, obec
Kadaň.

Žadatel rovněž podal Žádost o dotaci registrační číslo 21/013/0641b/342/000678 v rámci 13.
kola příjmu žádostí v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností. Předmětem
žádosti je „rozšířit okruh svých podnikatelských aktiv o nezemědělské činností, a to o čištění a
úklid nově postavených budov, které spadají pod NACE 43.39 Ostatní kompletační a dokončovací
práce. Za tímto účelem chce žadatel pořídit úklidové stroje a vybavení.“, místem realizace
v tomto projektu není p. č. 404/40, v katastrálním území Tušimice, obec Kadaň, nýbrž parcela
je v rámci katastrálního území Prunéřov, obec Kadaň.
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U výše uvedených Žádostí o dotaci 21/012/0411l/342/001467, 21/012/0421a/342/001439 a
21/013/0641b/342/000678 probíhají administrativní kontroly, žádosti dosud nebyly schváleny
ke spolufinancování, tedy Dohody o poskytnutí dotace nebyly podepsány.
ad 6.) Ke schváleným Žádostem o dotaci podaných v rámci 10. kola dosud příjemce dotace
AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, nepředložil Žádosti o platbu a nepožádal o vyplacení dotace,
tudíž nemá SZIF k dispozici dokumentaci ke zrealizovanému výběrovému řízení, a tedy ani
smlouvy s vybranými dodavateli (jak již bylo popsáno a vysvětleno v odpovědi SZIF ze dne 19.
4. 2021).
K dotazům 1. - 4. uvádíme následující:
ad 1) Jak již bylo sděleno v předchozích odpovědích, byla k Žádosti o dotaci registrační číslo
18/007/0411l/342/002808 (žadatel AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865) předložena Žádost o
platbu dne 28. 5. 2021.
ad 2) Na základě předložené Žádosti o platbu k registračnímu číslu 18/007/0411l/342/002808
byla příjemci dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, dne 21. 9. 2021 převedena na účet
dotace ve výši 37 500 000 Kč.
ad 3) Jak již bylo sděleno v předchozích odpovědích, byl předpokládaný termín předložení
Žádosti o platbu k registračnímu číslu 18/007/0411l/342/002808 stanoven na 30. 5. 2021.
Příjemce dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, nepožádal o změnu termínu předložení
Žádosti o platbu.
ad 4) Příjemce dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, doložil k Žádosti o platbu
k registračnímu číslu 18/007/0411l/342/002808 mimo jiné dokument Rozhodnutí o povolení
zkušebního provozu stavby „Skleníky Farma Tušimice, AGRO Kadaň s.r.o.“ ze dne 7. 9. 2020,
č.j. SÚ-5750/2020/ZKPRV/N, spisová zn.: MUKK/36384/2020, vydaný Městským úřadem Kadaň,
stavební úřad, následně pak po ukončení zkušebního provozu předložil příjemce dotace
dokument Kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání „dočasné“ stavby „Skleníky Farma
Tušimice, AGRO Kadaň s.r.o. – 1. etapa“ ze dne 24. 8. 2021, č.j. SÚ-34769/2021KS/N, spis.
značka: MUKK/38280/2021, vydaný Městským úřadem Kadaň, stavební úřad.
Dočasná stavba skleníků bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 404/94 a dočasná stavba
administrativního zázemí skleníků bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 404/95, vše v katastrálním
území Tušimice, obec Kadaň, jsou zapsány na LV č. 1859, vlastník AGRO Kadaň s.r.o., IČO:
24229865. Pozemky p. č. 404/94 a 404/95 v k. ú. Tušimice jsou vedeny na LV č. 8, vlastník
ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4.
Dále příjemce dotace AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865, k Žádosti o platbu doložil ostatní
relevantní přílohy, které jsou definované v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 („Pravidla pro
žadatele“), kap. 8.Seznam předkládaných příloh, e) Povinné přílohy předkládané při podání
Žádosti o platbu (jak již bylo uvedeno v odpovědi SZIF ze dne 23. 8. 2021 k dotazu 4. žádosti o
poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.).
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