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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 31.10.2017 (doručena 31.10.2017 emailem)
Ing. Z. V. žádala poskytnutí informace ve věci postupu a posuzování aktivního zemědělce, který
začal se zemědělskou činností v roce 2017 a v roce 2017 také žádá poprvé o přidělení přímých
plateb, a který za předchozí rok 2016 měl příjmy pouze z jiné podnikatelské činnosti.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 9.11.2017
Podmínku aktivního zemědělce, dle čl. 9 nařízení evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013 (dále „nařízení“), jsou povinni plnit všichni žadatelé žádající o přímé platby a
některá opatření PRV (Welfare, LFA, Ekologické zemědělství).
V případě, že žadatel žádá o přímé platby poprvé, je mu vypočítána výše přímých plateb na
základě výměry z hektarových opatření, na která žádá v rámci Jednotné žádosti.
Tato výměra je vynásobena vnitrostátní průměrnou sazbou pro předchozí kalendářní rok.
V případě, že jsou u žadatele zjištěny negativní činnosti (viz. nařízení) a takto vyčíslená nároková
částka přímých plateb je vyšší než 5 000, je žadatel povinen doložit celkové a zemědělské
příjmy/výnosy za poslední uzavřené účetní období společně se Zprávou auditora, aby bylo možné
ověřit finanční ukazatele a to zda žadatel splňuje jednu z níže uvedených podmínek:
-

nároková výše přímých plateb tvoří alespoň 5% nezemědělských příjmů nebo
zemědělské příjmy tvoří alespoň 1/3 celkových příjmů.

V případě nesplnění finančních podmínek jsou relevantní opatření žadateli zamítnuty.
Pakliže žadatel začal se zemědělskou činností až v roce 2017, ale již v letech předešlých podnikal
v jiné činnosti, je také povinen doložit výše celkových a zemědělských příjmů/výnosů i když
výnosy ze zemědělské činnosti budou nulové a kontrolovanou finanční podmínkou bude pouze,
zda nároková výše přímých plateb tvoří alespoň 5% nezemědělských (celkových) příjmů/výnosů.
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