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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
Vyjádření SZIF k pozastavení výplat dotací v sektoru 
zemědělství 
 

 

Praha 13. prosince 2018 – Vzhledem k tomu, že se v médiích šíří informace, že Evropská 

komise zastavila České republice vyplácení dotací, včetně zemědělských, považujeme 

za nutné předložit v této věci naše vyjádření. Zároveň bychom chtěli ubezpečit 

všechny, kteří žádali SZIF o dotace, že výplaty probíhají standardním způsobem. 

 

 

Stav proplácení prostředků z fondů EU v oblasti SZP pokračuje standardním způsobem. SZIF 

řešil se zástupci DG Agri otázku výplaty prostředků za letošní 3. kvartál pro oblast investičních 

projektů a máme ujištění, že vše bude probíhat standardní cestou.  

 

V souvislosti s údajným střetem zájmu holdingu Agrofert informujeme, že SZIF obdržel 11. 

prosince 2018 oznámení o konání auditní mise, která proběhne ve dnech 14. až 18. ledna 2019 

v ČR. Předmětem šetření bude kontrola schválených nebo již proplacených projektů z Programu 

rozvoje venkova (PRV) počínaje rokem 2012 a dále výdajů vztahujících se k finančním rokům 

2017, 2018 a 2019. Hlavní důraz v tomto šetření bude kladem na opatření k prevenci střetu 

zájmů dle článku 72-75 Nařízení EU č. 1303/2013. 

 

V současné době platební agentura ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pro tento audit 

připravuje podklady, které mají být zaslány Evropské komisi do 2. ledna 2019. 

 

Zároveň potvrzujeme, že žadatelům z holdingu Agrofert nebyl po 2. srpnu 2018 proplacen žádný 

nový projekt z PRV. S ohledem na chystaný audit nemůže SZIF k auditnímu šetření poskytovat 

bližší informace. 

 

 

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. 

 


