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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 23.03.2017 (doručena 23.03.2017 e-mailem)
Paní V. M. žádala o poskytnutí následujících informací týkajících se jejích pozemků p.č. 1432 a
1434 v katastrálním území Nakolice:
1. Na základě jakého právního titulu vyplácel Státní zemědělský intervenční fond, a to
každoročně po dobu posledních 7 let, nejrůznější dotace firmě Agrobiologica, s.r.o., když
k jejímu hospodaření na pozemcích p. č. 1432 a 1434 v k.ú. Nakolice nikdy nedala ústní ani
písemný souhlas?
2. Jaký bude postup SZIF při zjištění, že přiděloval dotace společnosti Agrobiologica, s.r.o.,
která v rozporu se zákonem hospodařila déle než 7 let na Vašich pozemcích?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 04.04.2017
1. Pozemky p. č. 1432 a 1434 v k. ú. Nakolice jsou na společnost Agrobiologica, s.r.o. v LPIS
registrovány jako DPB 730-1180 2804/2 (historicky 2804) již od 1. 1. 2005. Legislativa,
platná v té době, nevyžadovala a ani neumožňovala zkoumat právní důvody užívání. Od té
doby na zmiňovaném DPB neproběhly žádné významné změny, které by vyžadovaly
zkoumání / přezkoumání právních důvodů užívání.
2. Vámi zaslaný dopis jsme vyhodnotili jako podnět vlastníka k zahájení řízení dle §3g odst. 8.
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě tohoto podnětu dojde k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy a současný
uživatel dílu půdního bloku bude vyzván k doložení právních důvodů užívání. V případě, že
dotčený uživatel nedoloží platné právní důvody užívání, bude z dílu půdního bloku vyjmut a
nebude moci nadále čerpat dotace. O samotném zahájení řízení a o jeho výsledku budete
informována ze strany místně příslušného Oddělení příjmu žádostí a LPIS.
Na základě Vašeho dotazu si Vás však dovolujeme upozornit, že žadatelé o dotaci 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. Tyto podmínky byly ze strany společnosti
Agrobiologica, s.r.o. v minulosti splněny, a tudíž nelze o vyplacených dotacích uvažovat jako
o neoprávněných.
Výše uvedené však nijak neomezuje Vaši možnost domáhat se civilní žalobou vůči společnosti
Agrobiologica, s.r.o. vydání bezdůvodného obohacení, resp. náhrady škody v případě, že užíval
Vaše nemovitosti protiprávně, resp. Váš majetek poškodil. K takovému řízení však bude
příslušný soud, neboť závazné řešení sporu náleží výhradně nalézacímu soudu v
občanskoprávním řízení na základě příslušného žalobního návrhu.
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