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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 12.07.2021 (doručena 12.07.2021 do datové schránky)
Pan Ing. P. H. poslal žádost o poskytnutí informací, ve které jako majitel nemovitostí zapsaných
na LV č. 291 v k. ú. Dolní Dvůr (629022) žádal o sdělení následujících informací za roky 2017 –
2020:
1. čísla parcel zahrnutých do půdního bloku z uvedeného LV č. 291, na které bylo žádáno o
jakýkoliv typ dotace/podpory (agroenvironmentální opatření, méně příznivé oblasti,
greening, finanční kompenzace, platba na plochu atd.),
2. typ podpory (z jakých fondů se výsledná částka dotací skládá),
3. výše vyplacených dotací (pokud je to možné, rovněž na jednotlivá čísla parcel).
Dále žádáte o informaci, kolik let je aktuálně nezbytné propachtované pozemky obhospodařovat,
aby pachtýř nemusel vracet vyplacené dotace. Tzn. kolik činí nejkratší možné období pro
uzavření pachtovní smlouvy, pokud bude pachtýř žádat o zemědělské dotace.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.07.2021
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“).
Vzhledem k tomu, že Fond poskytuje dotace na DPB vedených v evidenci LPIS a nikoliv na
pozemky dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat
překryv dílů půdních bloků a pozemků uvedených ve Vaší žádosti, včetně druhu vyplacených
dotací, jmen uživatelů a částek vyplacených dotací za období 2017 - 2020.
Typ podpory – dotace jsou vypláceny z národních zdrojů či evropských, případně kombinace
obou. Přímé platby (SAPS, Greening, Mladý zemědělec) jsou hrazeny plně z evropských zdrojů
a PVP z národních zdrojů.
V rámci neprojektových opatření PRV ( LFA, ANC, Ekologické zemědělství, AEKO, AEO) je
hrazeno 75 % prostředků z EU a 25 % z prostředků ČR.
Všechny informace o daných opatření včetně výše dotace atd. naleznete na stránkách
SZIF v sekci Jednotná žádost v Příručce pro žadatele:
https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost
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Pokud jde o vazbu na víceleté závazky v rámci neprojektových opatření PRV, konkrétně závazky
v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření nebo v rámci Ekologického zemědělství, tak
tyto závazky jsou standardně pětileté. Nicméně s blížícím se koncem programového období
přistoupilo MZE po skončení pětiletého závazku k možnosti uzavírat nejprve navazující dvouleté
závazky (2020) a následně jednoleté závazky (2021, předpoklad i 2022). Dotace se v případě
nedodržení závazku zpětně vrací pouze za období daného závazku, tj. u pětiletého max. pět let,
u dvouletého max. 2 roky, případně u jednoletého logicky za daný jeden rok.
S nástupem nového programového období, bude možné uzavírat opět závazky pětileté. Vše
směřuje k tomu, že závazky dle pravidel nové Společné zemědělské politiky budou moci vznikat
od roku 2023.
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