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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 01.06.2018 (doručena 01.06.2018 e-mailem)
Pan K. M. žádal o poskytnutí informací, zda na zemědělské pozemky parc.č. 508/1, 508/4,507/3
a 509, v katastru obce Pohleď, jsou poskytovány zemědělské dotace Jednotná platba na plochu
(SAPS) a zda žadatel plní podmínky stanovené pro tuto dotaci. Vzhledem k vyplácení státních
prostředků jej především zajímal průběh kontroly k plnění podmínek dotace.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 15.06.2018
1) Uživatelem pozemků parc.č. 508/1, 508/4,507/3 a 509 v obci Pohleď dle evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, je společnost Zemědělská a.s. Lučice. Tabulku s vyznačenými překryvy dílů
půdních bloků (DPB) dle LPIS s dotčenými pozemky, včetně vyplacených dotací za rok 2016 a
2017 na opatření SAPS, Vám posíláme v přiložené tabulce.
2) V případě obhospodařování dotčených pozemků se jedná o standardní ornou půdu, na které
musí být prováděny takové zemědělské operace, aby tato plocha odpovídala definici zemědělské
kultury standardní orná půda dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., která zní:
„(2) Standardní ornou půdou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky 4), na které se za účelem produkce
plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny, zemědělsky obhospodařovaná
půda pod skleníky, pod pevným nebo přenosným krytem, a která není travním porostem
podle odstavce 3.“
a dle nařízení EP a Rady(EU) 1307/2013 – čl. 4 odst. 1 písm. f), které zní:
„Ornou půdou se rozumí půda obdělávaná za účelem produkce plodin nebo plochy, které
jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem, včetně ploch, které byly
vyčleněny v souladu s články 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, s článkem 39
nařízení (ES) č. 1698/2005 a článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013, bez ohledu na to,
zda se tato půda nachází ve sklenících nebo pod pevným či mobilním krytem, či nikoli.“
Vzhledem k tomu, že se na tomto DPB nachází mírně erozně ohrožená plocha, musí žadatel
plnit i podmínky standardu DZES 5 (Dobrý zemědělský a environmentální stav), týkající se
mírně erozně ohrožené plochy, který zní:
„Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda
a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně
nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a
čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou
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zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin
nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání
porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních
nebo jetelotravních směsí,
b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné
plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok
budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií
Podmínky podle písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra
nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy
žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve
směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně
nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na
erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející
erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem
pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.“

Fond při kontrole na místě nesleduje projev eroze, ale zda na plochách mírně erozně ohrožených
jsou v případě vyjmenovaných plodin použity půdoochranné technologie.

Kontroly na místě probíhají každoročně na vzorku vybraných žadatelů o podpory dle čl. 30
Nařízení Komise 809/2014, který stanoví velikost vzorku pro podpory na plochu na minimálně
5 %. Stejné nařízení v článku 34 dále stanoví, že část kontrolního vzorku se vybírá náhodně a
část na základě analýzy rizik. Pokud se podíváme pouze na kontroly eroze, tj. podmínek DZES,
pak se na ně vztahuje článek 68 nařízení, který stanoví minimální míru kontroly na 1 % žadatelů.
Fond postupuje v souladu s těmito ustanoveními.

Náhodný výběr je realizován pomocí přiřazení náhodných čísel všem žadatelům relevantním pro
daný režim podpory. Ke kontrole na místě je pak vybírán potřebný počet žadatelů s nejnižším
číslem. Riziková analýza je založena na prostorových a statistických analýzách třech hlavních
zdrojů dat: výsledků kontrol z předchozích let, údajů ze žádostí o dotace a údajů z registrů (LPIS,
IZR…). Na základě výsledků analýzy jsou stanoveny rizikové faktory, jimž jsou přiřazeny váhy
významnosti a všem žadatelům je podle stejného vzorce vypočtena hodnota rizikovosti. Žadatelé
s nejvyšší rizikovostí pak tvoří rizikově vybraný vzorek ke kontrolám na místě.

Efektivita rizikového výběru je pak každoročně hodnocena v souladu s článkem 34 odst. 5
zmíněného nařízení, a to zejména z pohledu procenta nezjištěné výměry a z hlediska dalších
kritérií se zohledněním konkrétní situace a konkrétních podmínek opatření.
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Kontrola na místě u žadatele Zemědělská a.s. Lučice nebyla ze strany Fondu v minulých letech
realizována, jelikož žadatel nebyl vybrán v souladu s výše uvedeným postupem, ke kontrole na
místě.
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