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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 23.11.2016 (doručena 23.11.2016 emailem)
Pan D. N. žádal o poskytnutí následujících informací týkajících se pozemku, který je v jeho
výlučném vlastnictví. Jedná se o pozemek parc. č. 2214 o výměře 9686 m2, evidovaný
jako orná půda v katastrálním území Čelechovice na Hané.
1. zda byly k žádosti o poskytnutí dotací na pozemek doloženy jejich budoucím příjemcem
platné užívací právní tituly uzavřené s jejich vlastníkem
2. zda z vašich zdrojů či prostřednictvím byly na pozemek poskytovány dotace či jiné
benefity a pokud ano, potom jakému subjektu a v jaké výši

3. byly-li vypláceny, potom na základě jakého právního titulu příjemcem předloženého,
(protože základním atributem poskytnutí dotace je prokázaná legitimita užívání
Nemovitostí, kterou rozhodně není užívání bez právního důvodu).
4. jakým způsobem, v jakých časových periodách a jakým subjektem jsou prováděny
kontroly oprávněnosti čerpání dotací jejich příjemcem především s ohledem na doložení
legitimity jejich užívání.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 08.12.2016
1. Pozemek parcelní číslo 2214 v katastrálním území Čelechovice na Hané je celou svojí

výměrou, tedy 9686 m2 zahrnut do výměry dílu půdního bloku 9810 ve čtverci 5501120, jehož uživatelem je Statek Kostelec na Hané, a.s.
Tento pozemek je na uvedeného uživatele evidován nepřetržitě od 11. 10. 2003.
V době zaevidování této plochy do evidence půdy legislativa neumožňovala zkoumání
právního důvodu užívání pozemků a uživatelé byli do evidence půdy zařazováni pouze na
základě skutečného obhospodařování pozemků.
Tento stav nebyl doposud nikým zpochybněn, přičemž dle našich informací Ministerstvo
zemědělství (v jehož gesci byla aktualizace LPIS do roku 2014) a ani SZIF vykonávající
tuto agendu od roku 2015 neobdrželi žádný podnět k provedení aktualizace evidence půdy.
Dále uvádíme, že Fond neprovádí žádné periodické ověřování právních důvodů užívání,
jelikož

k tomu

ověřování

nemá

legislativní

nástroj

a

mimo

to

by

toto

periodické

představovalo značnou byrokratickou zátěž nejen pro farmáře, ale i pro

vlastníky půdy. Vlastník pozemku má však v souladu s ustanovením § 3g odstavce
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8 zákona 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zemědělství“) právo podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci
evidence půdy. Státní zemědělský intervenční fond v takovém případě (je-li
žadatelem vlastník) zahájí vždy řízení o aktualizaci evidence půdy, o jehož zahájení
i výsledku vlastníka pozemku, který podal podnět, informuje. V případě, že uživatel
pozemku neprokáže platný právní důvod užívání, je předmětný pozemek, v tomto
konkrétním případě by se jednalo o pozemek parcelní číslo 2214 v katastrálním území
Čelechovice na Hané, z evidence půdy vyjmut.

2. Viz. tabulka v příloze

3. Pozemek parc. č. 2214 o výměře 9686 m2 v k.ú. Čelechovice na Hané je v evidenci

LPIS součástí DPB 9810 (550-1120 ), který je k dnešnímu dni veden v užívání
společnosti Statek Kostelec na Hané, a.s. (IČ 64511901) a to ode dne 11.10.2003.
Zápis byl proveden tehdejší AZV Prostějov na základě předložených právních důvodů. V
katastrálním území Čelechovice na Hané proběhly v souladu se zák. č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, komplexní pozemkové úpravy a ke dni
vydání druhého rozhodnutí o KPÚ Čelechovice na Hané, tj k 6.10.2015, zanikly dosavadní
užívací vztahy. Uživatel do dnešního dne neohlásil změnu užívacího vztahu k
předmětnému pozemku. Pokud vlastník pozemku popř. jiný uživatel nezpochybní stávající
uživatelské vztahy zapsané v LPIS, nemá SZIF pochybnost o správnosti evidované
skutečnosti.
Evidence půdy LPIS slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti o dotace a
povinností každého uživatele je v zákonem stanovené lhůtě hlásit změny mající vliv na
evidenci užívání jím obhospodařované zemědělské půdy a tudíž i na poskytované dotace.
V souladu s §3 g odst. 8 zákona o zemědělství může Fond zahájit postup vedoucí k
aktualizaci evidence půdy, popř. úplnému vynětí z evidence půdy. Takový postup Fond
zahájí vždy, požádá-li o to vlastník pozemku

4. Kontroly v rámci Přímých plateb, PRV a SOT s vínem (opatření pod IACS) jsou

prováděny de facto po celý rok.
Kontrola na místě (dále jen „KNM“) – jedná se o fyzickou kontrolu na místě (FKNM),
dálkový průzkum Země (DPZ) nebo FKNM po DPZ. KNM se provádí u vybraného vzorku z
vybraných režimů Společenství.
Kontrola na místě zjišťuje skutečný stav v terénu, který porovná s deklarovanými údaji
ze žádosti a následně jej řádně zohlední ve výsledcích kontroly. Kontrola na místě
nezkoumá cizí zavinění, nevychází ze svědeckých výpovědí a fotodokumentací pořízených
jinými subjekty před zahájením samotné kontroly na místě platební agenturou SZIF.
Kontrola na místě zjišťuje AKTUÁLNÍ STAV v terénu v den kontroly. Při KNM je
ověřováno, zda jí v žádosti deklarované údaje odpovídají skutečnosti a zda jsou splněny
veškeré závazky a povinnosti stanovené právními předpisy, které lze v době kontroly
ověřit.
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Kontroly jsou prováděny v souladu s:





















Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009
Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z EAGGF a o změně
a zrušení některých nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (EZOZF)
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD a o změně
a zrušení některých nařízení, ve znění nařízení č. 74/2009 a příp. dalších
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu (EAFRD)
Nařízení Komise (ES) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění
kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje
venkova
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti
s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova. Nařízení (ES) č. 1975/2006 se
zrušuje s účinkem od 1. ledna 2011. Nadále se však použije v případě žádostí o
platbu, které byly podány před 1. lednem 2011
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince
2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES)
č.247/2008, 361/2008, 72/2009, 491/2009 a příp. dalších (od hospodářské roku
2008/2009)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a
zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006
Nařízení Rady (ES) č. 515/2007 ze dne 13. března 2007, o vzájemné pomoci mezi
správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného
používání celních a zemědělských předpisů, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince
2013, o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000,
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ze dne 16.3.2015, o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
národních doplňkových plateb k přímým podporám - přechodným vnitrostátním
podporám, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ze dne 8.12.2014, o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., ze dne 8.12.2014, o stanovení podrobností
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 308/2004 Sb. ze dne 5. května 2004 o stanovení některých
podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení
porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické
využití (HRDP)
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb. ze dne 29. srpna 2007 o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (EAFRD)
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na
zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v
lesích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na
lesnicko-environmentální opatření
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. ze dne 9. července 2014, o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými
produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v
souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti
zemědělského podnikatele.
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro opatření I.3.3 Předčasné
ukončení zemědělské činnosti (dále jen Pravidla) vydaná Ministerstvem zemědělství
ČR pod č.j. 14932/2009-10000.
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, v platném znění.
Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s
přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů.
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Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura
2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré
životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření
zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření
lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých
souvisejících nařízení vlády
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