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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 09.11.2016 (doručena 09.11.2016 dopisem)
Paní M. Z. žádala o informaci, zda pan J. Z., okres Praha-západ (dále jen „příjemce dotace“),
pobírá dotace na svou zemědělskou činnost a v jaké výši.
Vzhledem k tomu, že je spolumajitelkou pozemků, na kterých příjemce dotace hospodaří, se dále
dotazuje, jaká finanční částka za 1 hektar by jí náležela a jak má postupovat, abyste jí získala.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.11.2016
K výše uvedenému dotazu sděluje Fond následující:
Tabulku s vyplacenými dotacemi příjemci dotace zasíláme v příloze.
Příjemce dotace žádal o dotace na přímé platby za roky 2013, 2014, 2016. V roce 2015 žádost
podanou neměl. Vyplacené dotace za roky 2013, 2014 jsou rozepsány i na částky, které by
byly poskytnuty na jednotlivé parcely (2. list excelu). Fond ovšem vyplácí na celé DPB, proto
jsou částky spíše orientační, jedná-li se o poskytnutou dotaci na samotnou parcelu. Dotace za
rok 2016 budou teprve vypláceny.
Co se týká sazeb pro rok 2016, jsou následující:
SAPS (Jednotná platba na plochu) 3 514,54 Kč/ha
GREENING (Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí) 1928 Kč/ha
Platby pro mladého zemědělce 878 Kč/ha
Pro VCS (Dobrovolná podpora vázaná na produkci) 2016
Sektor

jsou částky.

Sazby
16 268,86 Kč/ha

Škrobové brambory

17 194,35 Kč/ha

Chmel
Ovoce velmi vysoká pracnost

13 849,96 Kč/ha

Ovoce vysoká pracnost

8 495,28 Kč/ha

Zelenina velmi vysoká pracnost

12 039,97 Kč/ha

Zelenina vysoká pracnost

5 002,94 Kč/ha
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4 891,14 Kč/ha

Konzumní brambory

7 430,45 Kč/ha

Cukrová řepa

3 254,51 Kč/ha

Bílkovinné plodiny
Masná telata

9 312,99 Kč/VDJ

Dojnice

4 079,87 Kč/VDJ

Ovce a kozy

3 524,89 Kč/VDJ

PVP v loňském roce 2015 byla viz. tabulka níže, pro letošní rok 2016 zatím není ještě
zveřejněna.

Sektor PVP

Sazby

Zemědělská půda

192,17 Kč/ha

Chmel

5 172,99 Kč/ha

Brambory pro výrobu škrobu

1 746,72 Kč/t

Přežvýkavci

101,63 Kč/VDJ

KBTPM

131,63 Kč/VDJ

Ovce/kozy

61,17 Kč/VDJ

Konkrétní podmínky poskytnutí přímých plateb jsou uvedeny v nařízení vlády pro
přímé platby č. 50/2015 Sb. v platném znění, které navazuje na přímo použitelné
předpisy Evropské unie (EU).
Žádost o poskytnutí SAPS je podávána v rámci tzv. jednotné žádosti Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu, a to do 15. května příslušného kalendářního roku. Jednou ze základních
podmínek pro poskytnutí této platby je dodržení minimální výměry, která činí v součtu všech
dílů půdních bloků (DPB) v žádosti nejméně 1 ha. Dotčené DPB musí být vedeny na žadatele
v Evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) nejméně od data podání žádosti
do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém žádá o platbu. Poskytnutí SAPS je mimo jiné
podmíněno řádným obhospodařováním zemědělské půdy, dodržováním podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření (tzv. SMR),
které dohromady tvoří podmínky podmíněnosti (tzv. Cross-Compliance).
Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (GREENING)
Dotace v rámci Platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
(„greening“) je zároveň nedílnou součásti dotačního opatření SAPS. Pokud tedy žadatel požádá
o jednotnou platbu na plochu (SAPS) je povinen dodržovat na všech svých způsobilých
hektarech zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, za což následně obdrží
„příplatek“ k platbě SAPS.
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Při nedodržení podmínek budou žadateli platby kráceny v závislosti na počtu
porušených podmínek a rozsahu porušení.
Národní doplňkové platby (Top-Up) k přímým podporám, nově tzv. Přechodné
vnitrostátní podpory, jsou plně hrazeny z rozpočtu ČR a slouží k dorovnání vybraných
komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu
zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v
původních, tzv. starých zemích EU.
Top-Up jsou platby poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS) a jsou upraveny
nařízením vlády č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o poskytnutí podpory Top-Up je podávána v rámci jednotné žádosti, a to do 15. května
kalendářního roku. Žadatel je shodný s žadatelem o platbu SAPS. Všeobecné podmínky pro
poskytnutí platby Top-Up jsou shodné s podmínkami pro platbu SAPS. Pokud nebude žadateli
přiznána platba SAPS, nemá nárok ani na platbu Top-Up.
Mladý zemědělec je podpora zemědělců do 40 let. Maximální výměra, na kterou lze platbu
poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která
podporují citlivé sektory v České republice, a jsou vázána na aktivní produkci.
Dobrovolnými podporami vázanými na produkci jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora
podpora

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

produkci brambor určených pro výrobu škrobu,
produkci konzumních brambor,
produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
produkci ovocných druhů s vysokou pracností,
produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností,
produkci zeleninových druhů s vysokou pracností,
produkci chmele,
produkci cukrové řepy,
produkci bílkovinných plodin,
chov telete masného typu,
chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka,
chov bahnice nebo na chov kozy.

Společné podmínky, které musí žadatel splňovat:
1. být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství (výjimku má
pouze žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích),
2. splňovat podmínku aktivního zemědělce,
3. obhospodařovat půdu vedenou na něj v LPIS,
4. pěstovat danou plodinu, resp. chovat zvířata, na jejichž podporu žádá,
5. dodržovat podmínky Cross compliance po celý kalendářní rok,
6. zakreslení DPB, kterých se žádost o podporu týká, do mapy a přiložení této mapy k
Jednotné žádosti u všech opatření na plochu,

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

7. vykázat v Jednotné žádosti veškerou zemědělskou půdu, která je na něj vedena v LPIS.
Specifické podmínky jednotlivých VCS jsou uvedeny v nařízení vlády pro přímé platby č.
50/2015 Sb. v platném znění.
Při nedodržení podmínek budou žadateli platby krácena v závislosti na počtu
porušených podmínek a rozsahu porušení.
Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb jsou na webových stránkách SZIF, na
které lze nalézt a stáhnout i příručku pro žadatele a další dokumenty.
Informace o příjmu a podání žádosti lze získat také na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, kteří
přijímají Jednotnou žádost a Národní dotace pro příslušný kraj/okres.
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