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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 05.02.2019 (doručena 05.02.2019 e-mailem)
V rámci diplomové práce Porovnávání přímých plateb pro zemědělské subjekty v konvenčním a
ekologickém zemědělství požádal Ing. J. K. o základní informace o částkách přispívajících na
jejich činnost a za jakých podmínek. Vzhledem k tomu, že v žádosti o poskytnutí informací
neuvedl konkrétně, o jaké přímé platby se mu jedná, postupoval Fond v souladu s § 14 odst. 5
písm. b) zákona a vyzval Vás k upřesnění žádosti.
Fond požadoval, aby uvedl konkrétní dotační opatření a období (roky), kterých se požadovaná
informace týká. Dne 11.3.2019 Fondu sdělil, že požaduje informaci, jaká byla sazba ( výše
dotace na hektar) na půdu v ekologickém zemědělství a na přímé platby v letech 2014-2018.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.03.2019
V příloze posíláme tabulky, ve kterých jsou uvedeny sazby pro přímé platby a dále pak tabulky
se sazbami pro Agroenvironmentální opatření (dále AEO). Dále uvádíme, že:
AEO v rámci Programu rozvoje venkova – HRDP - žádalo se o dotaci v letech 2004 – 2010
(poslední pětiletý závazek vznikal v roce 2006).
Sazby byly stanoveny napevno v Kč, tudíž byly pro všechny roky stejné.
Opatření Ekologické zemědělství patřilo pod AEO.
AEO v rámci Programu rozvoje venkova – EAFRD- žádalo se o dotaci v letech 2007 – 2013 –
prodlouženo na 2014. Poslední pětiletý závazek vznikal 2010- bylo možné prodloužení.
Poslední pětiletý závazek pouze pro zatravnění vznikal v roce 2013, vypláceno bylo do 2017.
Opatření Ekologické zemědělství patřilo pod AEO.
AEKO a Ekologické zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova – AEKO- 2014-2020 - žádá
se od roku 2015, i letos lze vstoupit do pětiletého závazku, další roky se řeší. Zřejmě se
programové období prodlouží. Je v řešení, že se půjde příští rok zařadit na kratší dobu, aby se
vykrylo období, již skončených závazku a začátkem nového programu, který bude zřejmě
posunut.
Místo AEO vzniklo Agroenvironmentální opatření (AEKO) a Ekologické zemědělství (EZ).

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1

