Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 07. 07. 2014 (doručeno 11. 07. 2014 dopisem)
Žádám o zaslání informace ve věci čerpání zemědělských dotací na obhospodařování
pozemků k níže uvedeným pozemkům:
1)Pozemky byly v ČR v letech 2003/2004 zařazeny do bloků, které jsou evidovány v
LPIS. Bylo třeba při první registraci dokládat písemnou nájemní smlouvu mezi vlastníkem
a žadatelem? Bylo třeba letos pro čerpání dotací dokládat písemnou nájemní smlouvu
mezi vlastníkem a žadatelem o dotaci?
2) Zkoumá - prověřuje příslušný úřad, zda jsou na pozemky, na které se žádá o dotaci,
užívány na základě řádného smluvního vztahu a kdo tyto skutečnosti obhospodařuje?
3) V případě, že měl nájemce pozemku, na který čerpá dotace, uzavřenou nájemní
smlouvu na dobu určitou - 5 let (smlouva o nájmu byla uzavřena do konce roku 2013), a
tato nebyla dále prodloužena, má taková osoba (PO nebo FO) i nadále právní nárok na
čerpání dotací ze SZIF? V případě, že ano, na základě čeho je tato dotace vyplácena,
když není i nadále upraven smluvní vztah?
4)Vyplývá držiteli dotace povinnost oznámit ve lhůtě 15-ti dnů skutečnost, že nájemní
smlouva uzavřená na dobu určitou nebyla dále prodloužena? V případě, že ano, jaké jsou
sankce za nedodržení této povinnosti?
5) Termín pro podání žádostí byl k 15. 5. 2014, pokud v tomto termínu neměl žadatel o
dotaci uzavřenou nájemní smlouvu, a tuto skutečnost poskytovateli dotace neoznámil,
porušil podmínku čerpání dotace na rok 2014, a měl by tedy tuto dotaci vracet nejen za
předmětné pozemky bez smluvního vztahu nebo za celé bloky, ve kterých se tyto
pozemky nachází?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16. 07. 2014
dne 11. 07. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informací ohledně dotací na plochu.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že SZIF je poskytovatelem dotací na
půdní bloky (PB), které jsou na žadatele vedeny v evidenci půdy (LPIS) ve výměře
deklarované žadatelem na žádosti o dotaci. Při prvním zaevidování pozemku do LPIS je
nutno doložit právní důvod užívání, v dalších letech se již každoroční dokládání právního
důvodu užívání nevyžaduje. V rámci posuzování plnění podmínek daného opatření u 100
% žadatelů je kontrolováno, zda PB uvedené v žádosti jsou po celé kontrolní období
zapsány v LPIS na daného žadatele. Kontrolou na místě se každý rok u 5 % vzorku
žadatelů ověřuje, zda jsou pozemky obhospodařovány žadatelem, který je uvedl v
žádosti o dotaci. V případě podnětu třetí osoby je provedena mimořádná kontrola na

místě u žadatele, který nebyl vybrán ke kontrole na místě (KNM) v rámci standardního
výběru a probíhá u něj kontrola způsobilosti předmětných PB. Žadatel má zákonem
stanovenou povinnost hlásit změny na jeho PB, a to např. pokud dojde ke změně
průběhu hranice PB, ke změně uživatele PB, k ukončení užívání PB nebo ke změně druhu
zemědělské kultury na PB. Žadatel musí nahlásit změnu nejpozději do 15 dnů ode dne
kdy nastala Ministerstvu zemědělství a předložit doklad prokazující právní důvod užívání
zemědělské půdy.
Z výše uvedeného vyplývá, že SZIF při poskytování dotací vychází z údajů, které jsou
v LPIS a dále z výsledků kontroly na místě. Tyto údaje jsou pro něj závazné. Správcem
LPIS a subjektem, který ručí za správnost informací v něm obsažených, je Ministerstvo
zemědělství. Doporučovali bychom Vám obrátit se přímo na Ministerstvo, kde by Vám
měli odpovědět podrobně na dotazy ohledně ověřování platnosti smlouvy, o právním
důvodu užívání apod..

