TISKOVÁ ZPRÁVA
Informace SZIF k platbám dotací společnostem z koncernu
AGROFERT
Praha 16. května 2019 – V souvislosti s publikovanými zprávami a dotazy k platbám
dotací společnostem z koncernu Agrofert uvádí platební agentura Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) aktuální informace o proplácení zemědělských dotací.
Ve dnech 14. až 18. ledna probíhalo v SZIF auditní šetření ze strany Evropské komise (EK)
zaměřené na opatření k prevenci střetu zájmů, a to u podpor projektového (investičního)
charakteru spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV). Jednalo se o koordinovaný audit, který byl zároveň prováděn i u dalších institucí
poskytujících v České republice dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. V rámci
tohoto auditu SZIF doposud neobdržel žádný výstup a nebyl informován o žádném zjištění.
Na platby administrované v rámci Jednotné žádosti (nárokové dotace, zejména přímé platby a
kompenzační platby) a opatření Společné organizace trhů audit zaměřen nebyl. Proto jsou tyto
dotace ze strany EK propláceny obvyklým způsobem bez jakýchkoliv omezení.
Co se týká projektových opatření Programu rozvoje venkova, postupuje SZIF při platbách zcela
v souladu s instrukcemi Generálního ředitelství pro zemědělství EK (DG AGRI) a Pravidly pro
žadatele. Ve čtvrtletních výkazech do EK uvádíme přehled uskutečněných plateb společnostem
z koncernu AGROFERT, přičemž jsme byli ze strany DG AGRI v březnu 2019 informováni, že u
těchto projektů prodlužuje lhůtu k jejich proplacení o 6 – 9 měsíců. Takto bylo postupováno u
třech projektů vykázaných ve 4. čtvrtletí 2018 a u dvou projektů vykázaných v 1. čtvrtletí 2019.
V současné době SZIF čeká na další postup DG AGRI ve shora uvedeném auditu, zejména na
oznámení předběžných závěrů z lednového auditního šetření.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a
Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné
době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a
Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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