Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 14. 04. 2014 (doručeno 14. 04. 2014 e-mailem)
Žádám tímto Státní zemědělský intervenční fond, aby mi v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytl
informace k níže uvedené problematice.
1) V případě, že uplatňuji Práva opětovné výsadby nakoupená od třetích osob, vyplňuji je
na str. 5 výše uvedeného formuláře. Na této straně je dle šablony nutno vyplnit „Čtverec,
na kterém došlo ke klučení“, „Kód PB/DPB, na kterém došlo ke klučení“, „Registrační číslo
vyklučené vinice (uvedené v rozhodnutí o POV)“ a dále zda žádám opatření dle §6 §7 §8
NV. Čtverce, na kterých došlo ke klučení ani kódy PB/DPB však nejsou předmětem
evidence POV. Předmětem evidence POV jsou pouze Registrační číslo vyklučené vinice,
výměra POV, klučené odrůdy, počet vyklučených keřů, platnost práva, rok klučení,
vinařská oblast, rok výsadby, datum oznámení o vyklučení vinice. Stejné údaje jsou pak
uvedeny v jednotlivých rozhodnutích o převodu POV. Z tohoto důvodu není možné zjistit
ani „Čtverec, na kterém došlo ke klučení“ ani „Kód PB/DPB, na kterém došlo ke klučení“.
Z výše uvedených důvodů se proto ptám, zda je vyplnění těchto dvou bodů nezbytné pro
poskytnutí podpory a zda je vyplňují všichni, tedy i ti, kteří POV nakoupili od třetích osob,
nebo jenom ti, kteří klučili a zároveň vysazovali vinici? V případě, že je jejich vyplnění
nezbytné, pak prosím o sdělení, kde se k těmto informacím mohu dobrat, když nejsou
předmětem evidence POV na Registru vinic?
2) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic v případě, že k výsadbě
využívám práva od třetích osob a PB/DPB mám evidované jako ornou půdu podávám až
po výsadbě vinice, registraci vinice na ÚKZÚZ a změně PB/DPB na vinici? S touto otázkou
také souvisí str. 6 výše uvedeného formuláře, především vyplnění bodu „Vyplňte, pokud
je PB/DPB ke dni podání veden v LPIS jako vinice“.
3) Dle výše uvedeného případu pak v předmětném formuláři tedy vyplňuji str.
1,2,3,5,6,7, kdy str. 6 a 7 vyplním stejnými čísly půdních bloků? Str. 4 tedy nevyplňuji?
4) V souladu s § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 245/2004 v účinném znění včetně novely č.
400/2013 Sb. pak podávám v popsaném případě pouze „ Žádost o podporu na
restrukturalizaci a přeměnu vinic“, vyplněnou tak, jak ji popisuju v bodě 1-3 této žádosti?
Další formuláře jako Oznámení, Ohlášení ani jiná písemnost se na SZIF nepodává?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 25. 04. 2014
dne 14. 4. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte o informace
k problematice vyplňování formuláře „ Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu
vinic“.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme:

1. Pokud neznáte číslo PB/DPB vinice, z níž pochází práva na opětovnou výsadbu,
nemusíte a ani je nemůžete do formuláře žádosti uvádět. V případě, že budete žádat o
podporu na opatření přesun vinice do svahu, nebudeme schopni bez uvedení čísla
PB/DPB zkontrolovat všechny podmínky tohoto opatření a PB vysazený z takových práv
na opětovnou výsadbu bychom zamítali. Na jiná opatření nevyplnění čísla PB/DPB nemá
vliv.
2. Vinice, u které bylo již opatření provedeno, se vyplňuje do deklarace realizovaných
opatření, nikoli do deklarace nově vysazovaných vinic.
3. Uvedený příklad se vztahuje k podání žádosti po provedení opatření. Nová výsadba je
tedy v době podání žádosti již uskutečněna (na základě již dříve udělených platných práv
na opětovnou výsadbu), vinice je zaregistrována a PB/DPB je evidován v evidenci využití
půdy podle uživatelských vztahů na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic.
V tomto případě se vyplňuje strana 1, 2, 3 a 5, 7.
4. Ve výše uvedeném případě podáváte pouze žádost po provedení opatření.

