TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF neporušuje zákon o střetu zájmů
Praha, 12. prosince 2019 – V souvislosti s oznámením SZIF, že proplatí společnostem
z koncernu Agrofert dotace na projekty schválené v období mezi únorem 2017 a
srpnem 2018, podaly některé politické strany na SZIF trestní oznámení. S ohledem na
tento pokus kriminalizovat činnost SZIF, považujeme za potřebné opětovně vysvětlit
rozdílné postavení SZIF a poskytovatelů dotací ze strukturálních fondů a z kohezního
fondu, jakožto i důvody, proč se na SZIF nevztahuje ustanovení §4c zákona o střetu
zájmů.
Klíčové pro pochopení problematiky auditního šetření ke střetu zájmů je si uvědomit, že
postavení SZIF a poskytovatelů dotací ze strukturálních fondů a z kohezního fondu (Fond
soudržnosti) je rozdílné. SZIF neposkytuje dotace ze státního rozpočtu a nevztahuje se na něj,
na rozdíl od poskytovatelů dotací z kohezního fondu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
Rozpočtová pravidla stanoví v § 14 odst. 2 taxativní (uzavřený) výčet poskytovatelů dotací, kteří
mohou poskytnout dotaci ze státního rozpočtu, při jejímž poskytnutí postupují podle
rozpočtových pravidel. Platební agentura SZIF mezi těmito poskytovateli uvedena není a ani být
uvedena nemůže, protože neposkytuje dotace ze státního rozpočtu. SZIF je státním fondem,
který poskytuje dotace z rozpočtu SZIF. SZIF proto při poskytování dotací používá jiný postup,
který se řídí zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o SZIF). Tento
postup používá SZIF jako platební agentura již od vstupu ČR do EU.
Výše uvedenou úpravu můžeme shrnout tak, že poskytovatelé dotací z kohezního fondu
poskytují dotace podle rozpočtových pravidel, zatímco SZIF poskytuje dotace podle zákona o
SZIF.
A právě skutečnost, zda se poskytovatel dotace řídí rozpočtovými pravidly, je zásadní pro určení,
zda se na daného poskytovatele dotace vztahuje ustanovení § 4c zákona č. 159/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (zákon o střetu zájmů), které stanoví:
„Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová
pravidla obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti.“
Ustanovení § 4c zákona o střetu zájmů spojuje zákaz poskytnout dotaci s postupem
poskytovatele dotace podle rozpočtových pravidel. Na dotace poskytované SZIF se tedy toto
ustanovení, jak je vysvětleno výše, nemůže vztahovat. SZIF se ani neřídí rozpočtovými pravidly
při poskytování dotací, ani neposkytuje dotace ve smyslu jejich definičního vymezení
v rozpočtových pravidlech.
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Stejně tak je odlišný i režim, jakým způsobem jsou propláceny výdaje na dotace z rozpočtu EU.
V rámci kohezního fondu plní funkci platebního a certifikačního orgánu Ministerstvo financí, které
posílá žádosti o platby Evropské komisi k proplacení.
SZIF má v rámci celé Společné zemědělské politiky postavení akreditované platební agentury, a
tedy o proplacení dotací v souhrnu sám žádá napřímo do Evropské komise, v případě Programu
rozvoje venkova (kterého se týká dotčený audit) prostřednictvím čtvrtletních žádostí o platbu.
Vzhledem k výše uvedenému se SZIF nachází v odlišném právním postavení, než poskytovatelé
dotací z kohezního fondu, a tudíž není důvodné, ani legální, dále zadržovat dotace společnostem
z koncernu Agrofert schválené v období od 9. 2. 2017 do 1. 8. 2018, u nichž splnily všechny
podmínky.
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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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