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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 25.02.2019 (doručena 25.02.2019 do datové schránky)
Advokátní kancelář LISSE LEGAL požadovala informace týkající se dotací poskytnutých
společnosti ZEVAP a.s., IČ: 05325374, se sídlem Újezd Svatého Kříže 2, 345 25 Bělá nad
Radbuzou, a to:
1. Jaké čerpá společnost ZEVAP a.s., IČO: 05325374, sídlem Újezd Svatého Kříže 2,
345 25 Bělá nad Radbuzou, ke dni vyřízení této žádosti dotace schválené nebo kontrolované
ze strany SZIF pro jednotlivé pozemky, respektive půdní bloky, jež užívá, s uvedením:
i)

výše schválené dotace,

ii)

výše skutečně čerpané dotace,

iii)

účelu dotace s přesným označením dotačního titulu,

iv)

podmínek čerpání dotace, postačí odkazem na veřejně dostupné informace o
jednotlivých dotačních titulech a

v)

parcelního čísla a katastrálního území jednotlivých pozemků, popřípadě čísla půdních
bloků, pro něž dotaci čerpá,

a to u každé ze schválených dotací?

2. Ke kterému datu je uzávěrka podání žádostí o čerpání dotací, o něž se žádá v roce 2019, a
to ve vztahu k dotacím, které společnost ZEVAP a.s., IČO: 05325374, sídlem Újezd Svatého
Kříže 2, 345 25 Bělá nad Radbuzou, dle odpovědi na dotaz ad 1) aktuálně čerpá, a kdy je
výplatní termín pro tyto dotace, s rozlišením na jednotlivé dotace?

3. O jaké dotace společnost ZEVAP a.s., IČO: 05325374, sídlem Újezd Svatého Kříže 2,
345 25 Bělá nad Radbuzou, od 1. 1. 2017 do dne vyřízení této žádosti, u SZIF požádala,
s uvedením účelu a podmínek čerpání dotace?

4. Jaké dotace ke dni vyřízení této žádosti čerpá společnost ZEVAP a.s., IČO: 05325374, sídlem
Újezd Svatého Kříže 2, 345 25 Bělá nad Radbuzou, konkrétně na půdní blok označený
identifikátorem 1903/5 (čtverec Železná 880-1070) o výměře 31,60 ha (územní příslušnost
Domažlice) s kulturou trvalý travní porost, který je svým tvarem a rozsahem takřka totožný
s pozemkem parc. č. 2366 pro k.ú. Železná u Smolova, a který je vyznačen na přiložené
ortofotomapě veřejného systému eagri.cz, s uvedením informací o dotacích dle dotazu ad 1)
shora?
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5. Jaká je historie čerpání dotací schvalovaných nebo kontrolovaných ze strany SZIF ve vztahu
k půdnímu bloku označenému v dotazu ad 4) shora, a to od roku 2014?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.03.2019
Ad 1)
i) výše schválené dotace
ii) výše skutečně čerpané dotace

Společnost ZEVAP a.s., IČO: 05325374, žádala o dotace na SZIF pouze v roce 2018. Výše
schválené dotace je shodná s čerpanou dotaci.

Jednotná žádost podaná v roce 2018:

18/F1D/220/019632- SAPS - jednotná
Výplata rozhodnutí
S
platba na plochu

04.12.20
18

33 948,46 Kč

SAPS - jednotná
18/F1D/220/019632platba na plochu - Výplata rozhodnutí
S
záloha

01.11.20
18

79 213,05 Kč

18/F1D/220/019632Greening
B

Výplata rozhodnutí

12.02.20
19

62 300,38 Kč

18/F1D/220/019632- Přechodná
Výplata rozhodnutí
T
vnitrostátní podpora

12.02.20
19

5 993,66 Kč

18/F1D/220/019632ANC
ANC

Výplata rozhodnutí

11.01.20
19

65 426,96 Kč

18/F3Z/220/001334Žádost o zař. AEKO
U

Zařazená žádost

28.07.20
18

18/F1D/220/019632Ještě
nevyplaceno,
Agroenv-klim. opatř.
91 388,90 Kč
UD1
požadovaná částka dotace:

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2z6

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

iii) účelu dotace s přesným označením dotačního titulu,

Jednotná platba na plochu (SAPS)
Záměrem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar
zemědělské půdy s kulturou: standardní orná půda, úhor, travní porost, trvalý travní porost,
vinice, chmelnice, sad, školka, rychle rostoucí dřeviny, jiná trvalá kultura, zalesněná půda
(způsobilá pro SAPS k roku 2008) nebo s jinou kulturou oprávněnou pro dotace. Jednotná platba
na plochu zůstává i nadále významnou složkou přímých plateb poskytovaných z rozpočtu
Evropské unie, která bude představovat zhruba 55 % částky určené pro přímé platby.

Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní
prostředí (Greening)
Cílem je podpořit zemědělské postupy se zaměřením na oblasti klimatu a životního prostředí.
Jako základní postupy byly vymezeny: diverzifikace plodin, zachování úrovně trvalých travních
porostů a zřizování ploch v ekologickém zájmu. Podpora bude vyplácena formou příplatku o
opatření SAPS.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby poskytované k Jednotné platbě na plochu
(SAPS), které jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky. V rámci tohoto dotačního titulu lze
požádat o platbu na zemědělskou půdu, chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí či koz,
dále o historické platby (stav k 31. 3. 2007): na chmel, brambory pro výrobu škrobu a na
přežvýkavce.

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)
Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání
zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale
udržitelných systémů zemědělského hospodaření. Opatření kompenzuje dodatečné náklady a
ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Zemědělské podniky zde hospodařící
dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Dlouhodobé snížení
ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními
by mohlo vést k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění
zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními
omezeními. Do roku 2017 se oblasti v ČR označovaly jako méně příznivé oblasti (LFA), od roku
2018 se oblasti zkráceně označují jako oblasti s přírodními omezeními (ANC) a rozlišuje se tak
období před redefinicí a po ní (viz odkaz redefinice). Žadatelem může být pouze zemědělský
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podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který má obhospodařuje min. 1 ha
zemědělské půdy podle evidence půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v ANC. Platba v
horských, ostatních i specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou orná
půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Mezi základní podmínky pro získání platby v plné
výši je dodržování minimálního obhospodařování zemědělské půdy a také dodržování cross
compliance.

M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a
zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování
obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a
údržbu krajiny. Tvoří ho podopatření Integrovaná produkce zaměřená na pěstování ovoce, révy
vinné a zeleniny postupy šetrnými k životnímu prostředí, podopatření ošetřování travních
porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření
zatravňování orné půdy, s cílem prevence eroze půdy, podopatření biopásy, sloužící k podpoře
biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině a podopatření ochrana
čejky chocholaté s cílem chránit hnízdiště tohoto druhu a dalších druhů ptáků hnízdících v
zemědělské krajině. Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS)
alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
Podopatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje
po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření nebo titulu
na celé výměře zemědělské půdy se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross
compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou.

Podopatření 10.1.4 Ošetřování travních porostů
Podopatření má za cíl trvale udržitelné obhospodařování cenných stanovišť na travních
porostech. Podopatření se dělí na základní titul, cílený na údržbu travních porostů ve volné
krajině a na tzv. „nadstavbové tituly“ cílené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech
ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000. Dotace je vyplácena na ha
dílu půdního bloku s kulturou trvalý travní porost a je podmíněna dodržením minimální a
maximální úrovně chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9.
každý rok trvání závazku. Žadatel je povinen dodržovat stanovený způsob obhospodařování
travního porostu. Ve zvláště chráněných oblastech a v oblastech soustavy Natura 2000 je vhodný
způsob hospodaření volen orgány ochrany přírody prostřednictvím vymezení konkrétního titulu
na daném dílu půdního bloku.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.4.1 Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
10.1.4.2 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
10.1.4.3 Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
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10.1.4.4 Horské a suchomilné louky hnojené
10.1.4.5 Horské a suchomilné louky nehnojené
10.1.4.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky
10.1.4.7 Ochrana modrásků
10.1.4.8 Ochrana chřástala polního
10.1.4.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště
10.1.4.10 Druhově bohaté pastviny

Všechny platby jsou součástí Jednotné žádosti – více info naleznete na www.szif.cz.

iv)

podmínek čerpání dotace, postačí odkazem na veřejně dostupné informace o jednotlivých
dotačních titulech a
Všechny platby jsou součástí Jednotné žádosti – více info naleznete na www.szif.cz.
Příručka Jednotné žádosti – viz příloha 1..

v)

parcelního čísla a katastrálního území jednotlivých pozemků, popřípadě čísla půdních
bloků, pro něž dotaci čerpá, a to u každé ze schválených dotací?

Půdní díl

Opatření

870-1080/2101/4

Agroenv-klim. opatř. – ještě nevyplaceno

2,060

870-1080/2101/4

ANC - vyplaceno

2,060

870-1080/2101/4

SAPS - vyplaceno

2,060

870-1080/2101/4

Výsledek

6,180

880-1070/1903/5

Agroenv-klim. opatř. – ještě nevyplaceno

31,600

880-1070/1903/5

ANC - vyplaceno

31,600

880-1070/1903/5

SAPS - vyplaceno

31,600

880-1070/1903/5

Výsledek

94,800

Celkový výsledek

výměra v ha

100,980

Greening – „příplatek“ SAPS- shodné půdní díly jako SAPS
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PVP – doplňková platba SAPS – shodné půdní díly jako SAPS

Ad 2) Všechny žádosti o dotaci podané v roce 2018 byly součástí Jednotné žádosti. Jednotná
žádost se podává každý rok do 15.5.
Termín výplaty není legislativně stanoven. Na www.szif.cz máme uveden předpokládaný termín
zahájení vydávání rozhodnutí.
Pro žádosti, které budou podány v roce 2019 není ještě stanoven, nicméně by se neměl příliš
mnoho lišit.

Ad 3) Společnost ZEVAP a.s., IČO: 05325374, žádala o dotace na SZIF pouze v roce 2018.
Soupis dotačních žádostí a podmínek pro rok 2018 je uveden v bodech výše.

Ad 4) a 5) Tyto informace jsou uvedeny v tabulce vyplacených dotací, kterou Vám zasíláme
v příloze.
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