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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 25.05.2016 (doručena 25.05.2016 e-mailem)
Pan Ing. J.S. žádal o poskytnutí informací v rámci zákona č. 106/1999 Sb.. Jelikož z této žádosti
nevyplývalo, jakých informací se přesně domáhal, postupoval Fond v souladu s § 14 odst. 5
zákona a výzvou ze dne 30.5.2016 (č.j. SZIF/2016/0403750), jej vyzval k upřesnění žádosti.
Na shora uvedenou výzvu Ing. J.S. reagoval přípisem ze dne 1.6.2016, ve kterém žádal o
poskytnutí následujících informací:
1. Jak se SZIF vypořádal s tím, že p. Přibík posekal pozemek před příjezdem kontroly a jak
mohl SZIF předat PB, které jsou zapleveleny bolševníkem vlastníkovi pozemků, který na nich
má nyní hospodařit?
2. Proč nebyl PB 6605/6 převeden na pana Jiřího Starého a jak je možné, že je na tomto PB
stále veden jako uživatel M. Přibík a pobírá na něj dotace?
3. Jak je možné, že když v roce 2005 již byla povinnost LPIS kontrolovat majetkoprávní vztahy
mezi vlastníky a uživateli, tak v tomto případě tak učiněno nebylo? Bude tedy bývalý uživatel
pozemků p. M. Přibík vracet dotace za 5-leté období, jelikož nesplnil dotační podmínky?
4. Kdy a v jaké výši budou p. Jiřímu Starému, nar. 17.3.1958, vyplaceny dotace na základě
jednotné žádosti 2015 a 2016?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16.06.2016
1) Posekání pozemků nesouviselo s kontrolou SZIF, žadatel prováděl údržbu pozemků po
nájezdu divokých prasat. Bylo provedeno mulčování, takže nebylo možné rozpoznat rostliny
bolševníku. Za hranicí DPB 6406/3 byl nalezen bolševník, inspektorky konstatovaly, že podle
stavu listové růžice je regulován. Fond žádné pozemky vlastníkovi nepředává, eviduje do
LPIS zemědělsky obhospodařovanou půdu, což na podzim 2014 bylo.
2) Části DPB 750-1060, které jsou ve Vašem vlastnictví, byly k 1.10.2014 převedeny. Na
částech, kde je jako uživatel veden M. Přibík, může Fond zareagovat dle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 3g, odst. 8
citovaného zákona a zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy, popřípadě
k úplnému vynětí z evidence půdy. Rozhodnutí vztahující se k poslední platbě na tento DPB
nabylo právní moci dne 27.10.2014, a platba se vztahuje k rozhodnému období 14.5.2014 31.8.2014, kdy M. Přibík DPB skutečně obhospodařoval.
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3) Předmětný DPB obhospodařoval od 11.10.2003 do 20.10.2008 Ing. Kvíz. Od 21.10.2008 do
28.4.2009 jste obhospodařoval část svých vlastních pozemků. Dohodou mezi uživateli byl
předmětný DPB od 29.4.2009 do 19.2.2010 obhospodařován Vámi a následnou dohodou
mezi uživateli ho od 20.2.2010 obhospodařoval M. Přibík. Ministerstvo zemědělství, které
v této době vedlo LPIS nemělo tedy důvod zkoumat právní důvody k užívání, pokud ohlášení
změny bylo doloženo písemnou dohodou. M. Přibík je zařazen do AEO od roku 2010, se
závazkem do 31.12.2014 a jelikož předmětné pozemky pozbyl před koncem rozhodného
období,
bude
s ním
zahájeno
řízení
o
vratce.
4) Rok 2015 zatím nejde dokončit z důvodu neuzavřených řízení v LPIS a následného
vyhodnocení FKNM, která našla pochybení ve výši 16,12% u inkriminovaných DPB.
Co se týká dotace, tak deklarovaná výměra na SAPS 10,59 ha – zjištěná o 1,47 ha nižší, což
bude důvodem k sankcím. Rok 2016 se zatím neadministruje. Dotace na základě Jednotné
žádosti 2016 Vám budou vyplaceny dle předpisů EU v období od 1. 12. 2016 do 30. 6.2017
na Váš bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
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