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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 11.09.2017 (doručena 11.09.2017 do datové schránky)
Ing. P. H. jako majitel nemovitostí zapsaných na LV č. 291 v k. ú. Dolní Dvůr žádal o sdělení
následujících informací za roky 2010 – 2017:
1. čísla parcel zahrnutých do půdního bloku z uvedeného LV č. 291, na které bylo žádáno o
jakýkoliv typ dotace/podpory (agroenvironmentální opatření, méně příznivé oblasti,
greening, finanční kompenzace, platba na plochu atd.)
2. typ podpory (z jakých fondů se výsledná částka dotací skládá)
3. výše vyplacených dotací (pokud je to možné, rovněž na jednotlivá čísla parcel).
4. sdělení podmínek udělení těchto dotací (zda musíte být zemědělec, chovat určitý počet
kusů hospodářských zvířat nebo zda můžete získat dotace i jako fyzická osoba
neprovozující zemědělskou činnost a na údržbu vašich pozemků si někoho sám najímat)
5. jaká je výše dotace, kterou byste na dotčený půdní blok získal jakožto fyzická osoba
nechovající žádná hospodářská zvířata.
Ve vazbě na uvedenou žádost o poskytnutí informací Fond začal vyhledávat a sbírat požadované
informace a na základě výše uvedeného Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí shora
uvedených informací je nezbytné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných
informací. Z tohoto důvodu Fond prodloužil lhůtu pro poskytnutí informací o 10 dnů (tj. do
6.10.2017).
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.10.2017
1. V přiložené tabulce jsou uvedeny díly půdních bloků, které se nachází na
uvedených parcelách.
Jednotka pro poskytnutí žádosti je totiž díl půdního bloku nikoliv parcela. Pro informaci,
jaká byla poskytnuta výše dotace na parcelu, se musí nejprve zjistit jejich překryv
v Registru půdy proložený s digitální katastrální mapou. Pokud digitální katastrální mapa
u některých parcel v některých letech není k dispozici, nelze pak určit překryv parcel
s půdními bloky a nelze tak určit i výše dotace.
2. Typ podpory – dotace jsou vypláceny z národních zdrojů či evropských, případně
kombinace obou.
Přímé platby (SAPS, Green, Mladý zemědělec a VCS) jsou hrazeny plně z evropských
zdrojů a PVP z národních zdrojů.
V rámci PRV opatření , LFA, Natura 2000, Ekolog. Zem., AEKO, AEO je hrazeno 75 %
prostředků z EU a 25 % z prostředků ČR.
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3. V tabulce v příloze jsou dále uvedeny opatření a výše dotace, která byla na dané půdní
bloky poskytnuta. Listy excelu jsou řazeny dle roku podání žádosti. Na prvním listu jsou
uvedeny souhrnné poskytnuté dotace za každý rok podání žádosti o dotaci.
4. Žadatel, který žádá o podpory v rámci tzv. Jednotné žádosti, musí plnit
podmínku tzv. Aktivního zemědělce
(výjimkou je závazkové opatření
Agroenvironmentálně klimatické operace a opatření Natura 2000 na zemědělské půdě) a
současně být registrován jako zemědělský podnikatel (výjimkou jsou závazková
opatření Agroenvironmentálně klimatické operace a Ekologické zemědělství).
Na provádění zemědělských operací na dílech půdních bloků může žadatel o podporu
(uživatel) využít tzv. službu. Tzn., že na základě smluvního vztahu si může nechat
operace provádět jinou osobou, nicméně sám žadatel musí plnit obě podmínky uvedené
výše.
Definice Aktivního zemědělce:
Aktivní zemědělec je definován v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013. Nastavení této podmínky v ČR od roku 2015 znamená, že žadatelé zabývající
se vybranými činnostmi v rámci provozování letišť, vodáren, stálých sportovních a
rekreačních areálů, železničních služeb a služeb v oblasti nemovitostí, budou muset
prokazovat, že roční částka přímých plateb, na které měli nárok v předcházejícím roce
(před udělením sankcí), tvoří alespoň 5 % jejich příjmů z nezemědělské činnosti za
poslední uzavřené účetní období, nebo že jejich příjmy ze zemědělské činnosti tvoří
alespoň 1/3 celkových příjmů za poslední uzavřené účetní období.
Definice Zemědělského podnikatele:
Subjekt, který žádá v rámci Jednotné žádosti na níže uvedená opatření, musí být
a) zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2ha zákona o zemědělství od data podání
žádosti až do konce období způsobilosti jednotlivých opatření dle níže uvedené
tabulky nebo
b) organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou
působností a jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence
je možno si ověřit na webových stránkách:
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP,
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
5. Pro získání podpory musí u některých dotačních titulů žadatel mimo jiné plnit
podmínku minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Ta nesmí být ve
sledovaném období od 1.6. do 30.9. nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar
trvalého travního porostu (kultury T, popř. G) obhospodařované žadatelem a vedené
v evidenci zemědělské půdy (LPIS).
Výše uvedené platí pro opatření
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Platby v oblastech s přírodními a jinými omezeními (LFA)
Agroenvironmentálně-klimatické operace (AEKO)
Ekologické zemědělství
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Podrobnější informace k podmínce intenzity chovu v rámci jednotlivých uvedených
opatření jsou k dispozici v metodikách vydávaných Ministerstvem zemědělství k těmto
opatřením a samozřejmě v předmětných nařízeních vlády č. 72/2015 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, 75/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 76/2015 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Všechny informace o daných opatření včetně výše dotace atd. naleznete
na stánkách SZIF v sekci Jednotná žádost v Příručce pro žadatele.
https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost
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