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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 28.08.2019 (doručena 28.08.2019 do datové schránky)
Ing. V. F. žádal o následující informace týkající se zalesňování zemědělské půdy, tj.
1) o sdělení, zda je pravdivé vyjádření MZE nebo informace Fondu ze dne 11.3.2019, 16.5.2019
a 18.5.2019.
2) o postupu žadatele, kdy žadatel postupoval podle informací Fondu a na jaře 2019 vysázel část
plochy dle přílohy č. 1 NV. Nemá vysázenou celou plochu pro nedostatek sazenic. Dosázet chtěl
plochu na podzim 2019. Vláda novelu NV schválila 26.8.2019 a bude platná cca od poloviny záři.
Pokud vysázel na jaře dle našich informací, ale v rozporu s novou přílohou č. 1 NV jak má
postupovat?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.09.2019
Ad 1)
Informace Fondu ze dne 18.05.2017 odpovídá situaci z května 2017 a byla platná pro žádosti
podané do 30.11.2017.
Informace Fondu ze dne 11.03.2019 odpovídá situaci z března 2019 a je v souladu s
informací Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), dle které žadatel mohl použít pro výsadbu
v cílovém hospodářském souboru podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o
podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen
„nařízení“), dřeviny, které nejsou přímo uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb., jako
např. jedle obrovská (JDO), v zastoupení, které není v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb.,
lesní zákon a jeho prováděcími předpisy, viz v příloze dopis č.j. 9475/2019-MZE-14131
ministerstva žadateli.
Informace Fondu ze dne 16.05.2019 rovněž odpovídá situaci z května 2019, kdy MZe
připravovalo novelu nařízení včetně přílohy č. 1. Žadatelé, kteří podali do 15.05.2019 Ohlášení
vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy, byli po dohodě s MZe kontaktováni a byli
informováni o chystaných změnách v příloze č. 1 nařízení.
Ad 2)
Pokud žadatel na jaře vysázel část plochy dřevinou, která již nebude po aktualizaci přílohy č. 1
nařízení dotačně podporována, žadatel bohužel musí provést změnu projektu a tuto dřevinu
nahradit dřevinou, která je podporována v souladu s aktualizovanou přílohou č. 1 nařízení.
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Pokud žadatel na jaře vysázel část plochy dřevinou, která je podporovaná (a tedy v souladu s
aktualizovanou přílohou č. 1 nařízení), ale na podzim se chystá dosázet plochu dřevinou, která
již nebude podporovaná po aktualizaci přílohy č. 1 nařízení, provede změnu projektu a již
nepodporovanou dřevinu nahradí dřevinou podporovanou v souladu s aktualizovanou přílohou č.
1 nařízení.
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