TISKOVÁ ZPRÁVA
Stanovisko EK: Průběh každého auditu je třeba chránit.
Praha 31. 7. 2019 – Z Bruselu dorazilo do sídla Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF) vyjádření Evropské komise ke zveřejňování obsahu předběžných
auditních zjištění. V dopise z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
EK (DG AGRI) se jasně konstatuje, že probíhající šetření je důvěrné a jeho obsah je
třeba chránit. A to až do uzavření a potvrzení celé záležitosti. Týká se to i současných
předběžných zjištění a chystané odpovědi ve věci střetu zájmů a kauzy Agrofertu,
kterou bude SZIF coby česká platební agentura posílat Evropské komisi v září.

Jedná se o standardní postup u všech evropských auditů. A SZIF toto dlouhodobě
respektuje. Od vstupu Česka do EU v roce 2004 proběhlo v rámci Fondu a Ministerstva
zemědělství na 100 auditní misí. Ať už byla předmětem šetření jakákoli oblast, SZIF u žádného
auditu předběžné závěry neposkytl. EK má pro tento postup logické důvody. Nechce, aby
uvolňování informací ohrožovalo cíle auditu. V každém šetření dochází postupně k vyjasňování
dané záležitosti, a DG AGRI tak může své původní stanovisko modifikovat. Průběžné výsledky
mohou být i vyvráceny auditovanými osobami.
Protože audit ke střetu zájmů byl a je ostře mediálně sledován, SZIF poskytuje redakcím
maximální součinnost už od doby očekávání předběžných závěrů. Jakmile platební agentura
tento dokument oficiálně dostala, uspořádala 6. 6. 2019 briefing, kde novináře seznámila se
zásadním stanoviskem SZIF: Z předběžné opatrnosti jsme okamžitě pozastavili vyplácení
dotací schválených po 9. 2. 2017 podnikům Agrofertu. Stejný postup platí i u projektů
schválených po 2. 8. 2018, o které žádaly společnosti mající vztah k ministru
zemědělství.
SZIF v současné době připravuje na předběžné závěry odpověď, kterou bude DG AGRI
posílat v krátké době. Termín na vyjádření České republiky končí 20. 9. 2019.
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