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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 12.06.2018 (doručena 12.06.2018 do datové schránky)
Mgr. V. O. žádala o sdělení následujících informací:
1) zda společnost NISA – UNION s.r.o., IČ: 25018086, se sídlem Jílové 20, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou (dále jen „Společnost“) čerpá dotaci či jinou podporu (dále jen „Dotace“),
podmínkou jejíhož čerpání je užívání následujících pozemků v katastrálním území Rychnov u
Jablonce nad Nisou:
- parc. č. 267/2
- parc. č. 267/3
- parc. č. 268/3
- parc. č. 269
- parc. č. 281
- parc. č. 296/2
- parc. č. 350/1
- parc. č. 350/12
- parc. č. 351/1
- parc. č. 350/3
- parc. č. 267/1
2) Pokud Společnost v souvislosti s užíváním jednoho či více pozemků uvedených v bodě 1)
čerpá Dotaci, žádáte o poskytnutí následujících informací:
- o jaký typ Dotace se jedná, resp. z jakého programu či fondu je Dotace poskytována
- jaká je celková výše poskytované Dotace (v Kč)
- jakou část Dotace již Společnost vyčerpala (v Kč)
- jakou část Dotace může Společnost ještě čerpat (v Kč)
- jaký vliv na čerpání Dotace by měla skutečnost, pokud by Společnost přestala některý z
pozemků uvedených v bodě 1) užívat nebo jej přestala zemědělsky obhospodařovat
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3) Pokud Společnost v souvislosti s užíváním jednoho či více pozemků uvedených v bodě 1)
čerpá Dotaci, žádáte o zaslání kopie smlouvy, která upravuje práva a povinnosti příjemce
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
Ad 1) Na dotčených pozemcích je v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) dle
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, evidován díl půdního bloku
(DPB) 3301/6 (680-0980). V roce 2017 žádal žadatel NISA - UNION s.r.o., IČO 25018086,
v rámci tohoto DPB na dotační tituly Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba pro zemědělce
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening), Přechodné
vnitrostátní podpory (PVP), Agroenvironmetálně- klimatické prostředí (AEKO), platby pro oblasti
s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) a Ekologické zemědělství (EZ).
Ad 2) Výše Dotací na DPB 3301/6 (680-0980) za jednotlivá opatření za rok 2017:
SAPS

- 13 756,37 Kč

Greening - 7 654,34 Kč
PVP -

657,70 Kč

AEKO (dotace zatím nebyla proplacena (rozhodnutí je připraveno k autorizaci) - 10 713,30 Kč
LFA -

9 262,52 Kč

EZ -

9 262,52 Kč

Dotace pro SAPS, Greening se řadí do programu EZZF (EU).
Dotace PVP je dotaci v rámci národních doplňkových podpor (Česká republika).
Dotace na AEKO, LFA, EZ se řadí do programu EZFRV (EU).
Pokud by Společnost přestala tento DPB, či jeho část užívat, či by jej přestala zemědělsky
obhospodařovat, pak by ztratila nárok na dotaci na tento DPB.
Ad 3) Žádosti o výše uvedené dotace jsou podávány v rámci Jednotné žádosti. Práva a povinnosti
příjemců dotací jsou upraveny v evropských předpisech a nařízeních vlády ČR. Smlouvy se
s příjemci Dotací neuzavírají.
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