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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 19.01.2017 (doručena 23.01.2017 dopisem)
Ing. J. R. žádal o poskytnutí informace, kde se nachází definice pojmů uvedených v Nařízení
Komise (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, a to: „ohlášené platební nároky“, „aktivace
platebních nároků“ a „platební nároky k dispozici“. Pokud se definice těchto pojmů nachází
v jiném předpise, normě nebo nařízení, žádáte rovněž o informaci, jak nebo jakým právním
aktem se vztahuje tento jiný předpis k předpisu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
640/2014.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 07.02.2017
Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014 ze dne 11.března 2014 doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, které upravuje financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky – novou Společnou zemědělskou
politiku pro rok 2015 – 2020 (původní SZP 2009-2014).
V čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, v platném
znění, čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném
znění a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, jsou uvedeny veškeré definice související s režimem podpor na plochu.
V čl. 2 odst. 1 bod 20 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014 je definován
„režimy podpory na plochu“ s odkazem na čl. 67 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, ve kterém je definice „přímé podpory
na plochu“ (s odkazem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013,
které stanoví pravidla pro přímé platby), kterými se rozumí režim základní platby, režim
jednotné platby na plochu a další vyjmenované druhy plateb (viz plné znění).
Ve všech třech nařízeních proto definice pojmů, které požadujete ve své žádosti, není, neboť je
součástí definice uvedené v čl. 2 odst. 1 bod 20 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
640/2014 v návaznosti na čl. 67 odst. 4 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, v platném znění.
V hlavě III, kapitola 1, oddíl 1 – 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013,
v platném znění, jsou stanoveny podmínky pro „Režim základní platby“, jehož součástí jsou
„pojmy“ ohlášené platební nároky, aktivace platebních nároků a platebních nároků k dispozici.

Jedná se tak o režim související s přímými podporami na plochu, avšak podle čl. 36
citovaného nařízení (hlava III, kapitola 1, oddíl 4) platí, že členské státy (tedy i ČR),
které v roce 2014 používali „režim jednotné platby na plochu“ uvedený v hlavě
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V kapitole 2 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (stará SZP 2009-2014) se mohou za
podmínek stanovených v tomto nařízení rozhodnout nadále používat tento režim a to
nejpozději do 31.12.2020. Toto rozhodnutí členský stát (Ministerstvo zemědělství) oznámilo
Komisi do 1.8.2014.
Podle čl. 36 odst. 1 třetí pododstavec Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013, v platném znění, během období (do 31.12.2020) používání režimu jednotné
platby na plochu se na tyto členské státy (ČR) nevztahují oddíly 1 (Vytvoření režimu
základní platby), 2 (Vnitrostátní rezerva a regionální rezerva) a 3 (Provádění režimu základní
platby), s výjimkou čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce, čl. 23 odst. 6, čl. 32 odst. 2 až 6.
Z uvedeného důvodu Fond neposkytuje přímé podpory konkrétně v režimu základní platby,
protože se pro vytvoření tohoto režimu v rámci provádění přímých plateb Česká republika
nerozhodla.
Další důvody byly pro žadatele zveřejněny na stránkách Ministerstva zemědělství ČR
www.eagri.cz, konkrétně na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkovana-obdobi-2014/aktuality/nova-spolecna-zemedelska-politika.html (část. I. pilíř – Základní
principy, Platební nároky versus platba (SAPS).
Vztah jednotlivých předpisů EU je zřejmý z názvu výše uvedených předpisů EU.
Ve své žádosti nespecifikujete, kterou žádost o jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy
máte na mysli, když odkazujete na odůvodnění rozhodnutí Ministerstva zemědělství, které také
blíže nespecifikujete. Nicméně z dostupných informací lze mít za to, že máte zřejmě na mysli
žádost o jednotnou platbu na plochu pro rok 2015, která Vám byla zamítnuta rozhodnutím č.j.
SZIF/2016/0632981 ze dne 9.3.2016, proti kterému jste se odvolal. Rozhodnutím Ministerstva
zemědělství sp.zn. 15VD16874/2016-14141, č.j. 31838/2016-MZE-14141 ze dne 5.10.2016
však bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí SZIF bylo potvrzeno. V odůvodnění rozhodnutí
Ministerstva zemědělství jakožto odvolacího správního orgánu pojem „nárok“ nemá žádnou
spojitost s platebními nároky v rámci režimu základní platby, který Česká republika v rámci
poskytování přímých podpor nevyužívá. V odůvodnění je uveden a potvrzen postup dle čl. 19
nařízení Komise (EU) č. 640/2014, v platném znění.
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