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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 1306.2022 (doručena 13.06.2022 e-mailem)
Pan Ing. V. K. žádal o informace v souvislosti s uvedenou informací z médií, že Evropská komise
„vystavila Česku pokutu“ přesahující 82 milionů Kč za chyby v zemědělských dotacích
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 28.06.2022
Na základě Prováděcího rozhodnutí Evropské komise bylo ČR vyloučeno z financování
celkem 3.270.300,69 EUR, a to pro oblast systémového nastavení PRV (Program rozvoje
venkova) a pro oblast střetu zájmů (menšinová částka 30.606,96 EUR). Jelikož v současné době
je rozhodováno o podání žaloby proti předmětnému rozhodnutí k Soudnímu dvoru Evropské
unie, a není tedy známo “definitivní rozhodnutí“, jde nyní o informaci závislou
na budoucím rozhodnutí, na kterou se zákon neuplatní.
Lze však uvést, že EK schvaluje programový dokument Programu rozvoje venkova ČR
vždy na příslušné období. Následně se projektové dotace PRV řídí Pravidly, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České
republiky. Tato Pravidla PRV jsou vydávána Ministerstvem zemědělství (MZe) a podepisována
ministrem zemědělství. Fond pak poskytuje a administruje projektové dotace PRV podle těchto
Pravidel.
K další části žádosti uvádíme, že je nezbytné rozlišovat tok finančních prostředků, resp. formu a
důvod zjištění “pochybení“. Váš dotaz směřuje primárně na vztah EK a MZe, neboť případná
refundace finančních prostředků se realizuje na účet kapitoly MZe, nikoliv Fondu. Vzhledem
k tomu, že Fond přímo žádné finanční prostředky do EU nevrací a ani mu nejsou žádné platby
na účet kráceny, nevzniká mu tímto škoda na finančním majetku (tj. je zapotřebí tento dotaz
směřovat na MZe).
Na druhou stranu však v rámci pochybení zjištěném na národní úrovni (např. ze strany ÚOHS,
NKÚ či finančního úřadu) mohou být Fondu stanoveny pokuty či porušení rozpočtové kázně.
Obecně lze z národních právních předpisů uvést zákon č. 82/1998 sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem.
Pro úplnost uvádíme, že v rámci Fondu jsou nastaveny interní předpisy a procesy upravující
postupy nesprávného postupu zaměstnanců Fondu. V daném případě se však jedná
o informace, které se vztahují k vnitřním pokynům a personálním předpisům Fondu podle § 11
odst. 1 zákona. Zaměstnanci Fondu, kteří schvalují poskytování dotací, nepodepisují hmotnou
odpovědnost.
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