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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 06.12.2018 (doručena 06.12.2018 emailem)
Paní Š. B. požadovala informaci, v jaké výši načerpal dotace pan L. J. v Libereckém kraji na
pozemcích, na nichž chová skot a kozy. Dále se dotazujete, zda může osoba čerpat dotace a
přitom mít na pozemcích, které se týkají dotací, zvířata, která žijí v naprosto nevyhovujících
podmínkách.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 20.12.2018
K žádostem za rok 2018 byla panu L. J., Semily, (dále jen „žadatel“) dosud vyplacena Jednotná
platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) ve výši 37 668,25 Kč. Jedná se plošnou dotaci, u
které byly Fondem uplatněny sankce za porušení podmínky kontrolovaných požadavků,
konkrétně požadavku PPH13/11 (zajištění nezávadné potravy a napájecí vody dle fyziologických
potřeb zvířat) dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola podmínek byla provedena Státní veterinární správou dne 6.4.2018.
Žadatel dále podal Fondu žádosti o Platbu na chov krávy chované v systému chovu s tržní
produkcí mléka, Platbu na chov bahnice nebo chov kozy, Platbu pro horské oblasti a jiné oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, Platbu pro zemědělce dodržující zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní prostředí, Platbu pro Mladého zemědělce a Platbu na AEO.
U těchto žádostí dosud neproběhla jejich administrace (nebylo vydáno rozhodnutí), a proto
žadateli nebyla vyplacena žádná finanční částka. V rámci kontroly podmíněnosti bude i u těchto
plateb uplatněna sankce za porušení podmínek podmíněnosti dle požadavku PPH13/11 dle
přílohy č. 1 nařízení vlády č.48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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