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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 10.06.2020 (doručena 10.06.2020 do datové schránky)
Společnost Kelvin, s.r.o. žádala o soupis čerpaných dotací za posledních 5 let ( od roku 2015 do
roku 2020 včetně) k pozemku parc.č. 1499 v k.ú. Arneštovice z fondů Evropské unie. Zároveň
žádala o sdělení, jaké jsou podmínky čerpání těchto dotací, zejména do kterého data je čerpání
jednotlivých dotací vázáno. Tzn., když byla dotace čerpána např. pro rok 2020 a výše uvedený
pozemek by byl v průběhu tohoto roku prodán, jestli se bude muset poměrná část dotace vracet.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.06.2020
Fond poskytuje dotace na plochu v souladu s platnou legislativou. Jedním ze základních
legislativních pravidel v této oblasti je pravidlo, že plošné dotace se poskytují na díly půdních
bloků, vedené na uživatele v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) dle § 3a zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“).
Díl půdního bloku (DPB), představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž
hranice lze identifikovat v terénu a na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
zemědělskou činnost fyzická nebo právnická osoba. Žadatelé o dotaci tedy musí v zásadě splnit
tři základní podmínky, aby jim byla dotace vyplacena – musí mít na sebe díly půdních bloků
zapsány v evidenci půdy, musí půdu zemědělsky obhospodařovat a musí podat žádost o dotaci.
Vzhledem k tomu, že Fond poskytuje dotace na DPB vedené v evidenci LPIS a nikoliv na pozemky
dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat překryv dílů
půdních bloků a pozemku, uvedeného ve Vaší žádosti, včetně jmen jejich uživatelů a vyplacených
dotací za rok 2015 – 2019. Pro rok 2020 byla podána jednotná žádost, dotace zatím vyplaceny
nebyly.
Podmínky pro čerpání dotací jsou podrobně uvedeny v Příručce pro žadatele k Jednotné žádosti,
která je k nalezení na webu Fondu. Jsou zde uvedeny i kontrolní období a sankce za porušení
podmínek.
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
platby_na_zaklade_jz%2Fjz%2Fjz%2F1523860845458.pdf
Na DPB, které překrývají pozemek parc.č. 1499, k.ú. Arneštovice, žadatelé žádají o tato
opatření:
Jednotná platba na plochu – SAPS
Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí) Greening
Přechodné vnitrostátní podpory – PVP
Horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními - ANC
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U všech se jedná o jednoletá opatření (bez víceletého závazku), která mají kontrolní období do
31.8. (kromě ANC). U ANC trvá kontrolní období do konce září.
Prodej pozemku z jednoho roku nemá tedy vliv na poskytnuté dotace v předešlých letech.
V případě prodeje celého pozemku v průběhu kontrolního období nedostane žadatel na tento
DPB v daném roce žádnou dotaci. Pokud prodá pouze část, dostane dotaci pouze na zbývající
plochu, která mu zůstala a je na něj vedena v LPIS. Poměrná výše dotace se používá pouze při
převodu podniku.
Souhrnná výměra v LPIS po dobu kontrolního období je důležitá pro splnění některých podmínek.
Např. u ANC splnění podmínky intenzity chovu zvířat. Při změně celkové plochy v LPIS nemusí
být tato podmínka splněna a dotace pak na toto opatření bude zamítnuta. Žadatel tak při prodeji
jednoho pozemku nemusí přijít od dotaci jen na tento pozemek, ale i na všechny další pozemky
v rámci daného opatření.
Celková plocha v LPIS je důležitá i pro plnění podmínek u Greeningu – viz. Příručka.
Pokud je tedy žádoucí, aby žadatel dostal v daný kalendářní rok požadované dotace při splnění
podmínek, doporučujeme provést prodej pozemku, až po ukončení kontrolního období všech
opatření. V tomto případě po 30.9.
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