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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 10.11.2021 (doručena 11.11.2021 dopisem)
Ing. D. V. žádala o informaci, zda nepovolené mulčování pozemků je porušením podmínek
ekologického zemědělství, a kdo toto porušení kontroluje. Zároveň sdělujete, že paní P. B. je dle
výpisu z registru ekologických podnikatelů zaregistrována od 12. 5. 2021.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.11.2021
Podmínky pro kulturu trvalý travní porost upravuje § 11 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínka zákazu mulčování (§11, odst. 1 písm. c)) bez povolení místně příslušného orgánu
ochrany přírody se vztahuje na pozemky ve zvláště chráněných územích, ochranných pásmech
národních parků a v oblastech soustavy Natura 2000. Porušení této podmínky je sankcionováno
dle § 20 výše uvedeného nařízení vlády.
§ 20
Snížení dotace při nesplnění podmínek
(1) V případě nesplnění podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, s výjimkou
podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. c) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním
nesplnění podle § 21 až 25
a) sníží dotaci vypočtenou podle § 18 v těchto úrovních
1. 3 %,
2. 10 %,
3. 25 %, nebo
4. 50 %, nebo
b) neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.
(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 21 až 24 uvedeno jinak, je uplatňováno
snížení dotace vypočtené podle § 18 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě
se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.
Jak již bylo uvedeno v reakci na Váš předchozí dotaz, dotčená podmínka je kontrolována Státním
zemědělským intervenčním fondem, a to výhradně prostřednictvím kontroly na místě. Ta je
prováděna standardně u 5% vzorku žadatelů za opatření, tj. za opatření Ekologické zemědělství,
a dotační rok. Podotýkáme, že v letech 2020 a 2021 připouští evropská legislativa v souvislosti
s pandemií Covid 19 snížený kontrolní vzorek 3%.
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