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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 12.11.2018 (doručena 12.11.2018 do datové schránky)
Ing. V. F. žádal o poskytnutí informace, na základě jakého právně závazného dokumentu je při
ohlášení vyšší moci z důvodu sucha dle § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých
souvisejících nařízení vlády, povinen zajistit a předložit Fondu dokument „Potvrzení o množství
půdní vlhkosti v rozhodném období (minimálně květen až srpen) od ČHMU“, když toto potvrzení
stojí 1000,-Kč a jedná se o potvrzení něčeho, co státní úředníci denně čtou a slyší ve sdělovacích
prostředcích a jiných veřejně dostupných zdrojích a osobně vidí v přírodě a v případě
pochybností si mohou zjistit z veřejných zdrojů.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.11.2018
K dotazu sdělujeme, že v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1306/2013 a dále čl. 4 nařízení Komise (EU) č. 640/2014, v případě, že v rámci plnění podmínek dotačního
opatření nastane situace, kdy žadatel vlivem zásahu vyšší moci – mimořádných okolností nemůže dodržet
kritéria způsobilosti příslušného opatření (resp. dostát svým povinnostem), neztrácí nárok na podporu na
plochu nebo zvířata, na něž bylo možné poskytnout podporu v době, kdy k zásahu vyšší moci došlo. Tuto
skutečnost, o zásahu vyšší moci, musí ovšem žadatel písemně oznámit příslušnému orgánu spolu
s příslušnými důkazy.
Vzhledem k výše uvedenému je proto nezbytné, aby ve Vašem případě, kdy bylo podáno ohlášení vyšší
moci z důvodu sucha, byl doložen také relevantní důkaz, že v dané lokalitě tato mimořádná okolnost
nastala. Půdní sucho, které zapříčinilo úhyn sazenic a porostu lze prokázat potvrzením Českého
hydrometeorologického ústavu o půdní vlhkosti. Z tohoto důvodu Fond vyžaduje doložení daného potvrzení,
neboť se jedná o důkaz, kterým prokazujete příslušnou mimořádnou okolnost.
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