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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 21.02.2020 (doručena 21.02.2020 e-mailem)
Pan M. H. žádal o poskytnutí informace, jaké čerpá společnost Moravská krajina s.r.o., IČO:
28337671, se sídlem Bohdalice 27, 683 41 Bohdalice-Pavlovice, ke dni vyřízení žádosti dotace
schválené nebo kontrolované ze strany SZIF pro níže vyjmenované jednotlivé půdní bloky, jež
užívá, s uvedením:
i) výše požadované dotace,
ii) výše skutečně čerpané dotace s uvedením data výplaty dotace,
iii) účelu dotace s přesným označením dotačního titulu,
iv) případnou výši korekce dotace s obecným uvedením důvodu,
a to u každé ze schválených dotací ve vztahu ke každému následujícímu půdnímu bloku
jednotlivě. Vše na základě žádostí podaných v roce 2019 k následujícím půdním blokům.
DPB:
4002/8
5004/2
4201/5
6202/1
6202/11
4302/9
4302/26
4302/13
6401/14

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 05.03.2020
V příloze Vám zasíláme tabulku vyplacených dotací společnosti Moravská krajina s.r.o. v roce
2019 s uvedením konkrétních dotačních titulů, na které byla dotace vyplacena.
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Dotace na jednotlivá dotační opatření byly vyplaceny v následujících termínech:
ANC ( Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními)

12.12.2019

SAPS ( Jednotná platba na plochu )

11.12.2019

GREENING ( Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy přízniví pro klima a životní
prostředí)
11.02.2020
PVP ( Přechodné vnitrostátní podpory)

15.02.2020

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

zatím nebylo proplaceno

AEKO

zatím nebylo proplaceno

Dále uvádíme, že v případě přímých plateb (nárokových dotací) žadatel nežádá o konkrétní výši
dotace, ale o platbu na díly půdních bloků, u kterých je výše stanovena sazbou.
K Vašemu dotazu na výši korekce dotace u jednotlivých opatřeních uvádíme, že korekce dotací,
uvedené v rozhodnutích pro rok 2019, se netýkají Vámi uvedených DPB.
U opatření SAPS pro rok 2019 Fond postupoval podle čl. 1 odst. 1 Prováděcího nařízení Komise
(EU) 2019/1928, v platném znění, a v rámci úpravy celkové částky přímých plateb v důsledku
finanční kázně žadateli snížil výši celkové částky o 10.978,49 Kč. Tentýž postup byl uplatněn u
opatření GREENING, kde byla celková částka pro rok 2019 snížena o 6.505,56 Kč. U opatření
PVP byla žadateli započtena dlužná částka za vratku z předchozích let.
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