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e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 28.06.2017 (doručena 29.6.2017 dopisem)
Advokátní kancelář požadovala poskytnutí následujících informací:
1. Jaké veškeré dotace, podpory či jiné obdobné platby a v jaké výši poskytuje (nebo v minulosti
poskytoval) Státní zemědělský intervenční fond Bc. D. M., bytem Úherce?
2. Jakými pravidly, pokyny a jinými dokumenty poskytovatele dotace se poskytnutí
předmětných dotací, podpor či jiných obdobných plateb řídí? Jsou tyto dokumenty veřejně
přístupné? V případě, že ano, žádáme o zaslání příslušného internetového odkazu, na němž
jsou předmětné dokumenty pro veřejnost přístupné. Jakými právními předpisy se poskytnutí
předmětných dotací, podpor či jiných obdobných plateb řídí?
3. Pro jaké účely a v souvislosti s realizací jakých projektů či opatření jsou (nebo byly)
předmětné dotace, podpory či jiné obdobné platby Bc. D. M., bytem Úherce poskytovány?
4. Jsou některé z těchto dotací, podpor či jiných obdobných plateb, poskytovány ve
vztahu k pozemkům parc. č. 1321/7 (ostatní plocha), parc. č. 1336/1 (zahrada) a parc. č.
1643/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. Úherce u Nýřan, obec Úherce, okres Plzeň
- sever, zapsaných na LV č. 233 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště Plzeň-sever, které se nacházejí ve spoluvlastnictví Bc. D. M., bytem Úherce a
žadatelky MUDr. K. B., bytem Plzeň,?
5. Jsou (nebo byly) některé z těchto dotací, podpor či jiných obdobných plateb poskytovány ve
vztahu k jiným pozemkům, než pozemkům uvedeným shora pod bodem 4.? Pokud ano, tak
k jakým?
6. V případě, že je odpověď na otázku uvedenou pod bodem 4. kladná, musel Bc. D. M., bytem
Úherce, jako jednu z podmínek pro poskytnutí předmětných dotací, podpor či jiných
obdobných plateb poskytovaných ve vztahu k pozemkům parc. č. 1321/7 (ostatní plocha),
parc. č. 1336/l (zahrada) a parc. č. 1643/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. Úherce
u Nýřan, obec Úherce, okres Plzeň - sever, zapsaných na LV č. 233 u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-sever, doložit souhlas žadatelky a
spoluvlastnice předmětných pozemků, MUDr. K. B., bytem, Plzeň, s využitím těchto pozemků
v souvislosti s realizací účelu předmětných dotací, podpory či jiných obdobných plateb?
7. V případě, že je odpověď na otázku uvedenou pod bodem 5. kladná, musel Bc. D. M., bytem
Úherce, jako jednu z podmínek pro poskytnutí předmětných dotací, podpor či jiných
obdobných plateb doložit souhlas spoluvlastníka předmětných pozemků s využitím těchto
pozemků v souvislosti s realizací účelu předmětných dotací, podpory či jiných obdobných
plateb, pakliže takové pozemky jsou (nebo v době podání žádosti o dotaci byly) ve
spoluvlastnictví Bc. D. M. a jiné třetí osoby?
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8. Je
Bc.
D. M., bytem, Úherce, v souvislosti pravidly, pokyny a jinými dokumenty
poskytovatele dotace, týkajícími se poskytnutí předmětných dotací, podpor či jiných
obdobných plateb, či právními předpisy jakkoli omezen v nakládání s nemovitostmi, ve
vztahu k nimž je předmětná dotace, podpora či jiná platba poskytována? Musejí tyto
nemovitosti např. po určité časové období (a v případě, že ano, po jak konkrétně dlouhé
časové období) sloužit účelu, pro nějž je předmětná dotace, podpora či jiná platba
poskytována, a tím pádem nesmí být zcizeny, zatíženy, pronajaty, propachtovány či jinak
omezeny právy třetích osob tak, aby to mělo za následek omezení nebo úplné zmaření účelu,
pro něž je předmětná dotace, podpora či jiná platba poskytována?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 14.07.2017
1. Bc. D. M., byly Fondem vyplaceny dotace v níže uvedené tabulce.

Datum
vyrovnání

Opatření

Číslo žádosti

Částka

15.6.2009 PRV

09/006/13200/232/000656

-500 000,00 CZK

6.9.2010 PRV

09/006/13200/232/000656

- 556 000,00 CZK

16.2.2012 PRV
16.11.2015 PRV
Celkem

09/006/13200/232/000656/11
13/019/1131c/232/003398/1

-2 920,00 CZK
-379 636,00 CZK
-1 438 556,00 CZK

2. Poskytnutí předmětných dotací se řídí Pravidly pro žadatele, která
v následujících odkazech:

jsou uvedena

Odkazy na Pravidla pro žadatele, kterými se řídilo poskytování dotací předmětných žádostí:
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Program u rozvoje
venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“) – opatření I.3.2 Zahájení činnosti
mladých zemědělců
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fe
afrd%2Fosa1%2F3%2F32%2F1229520461812.pdf

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Program u rozvoje
venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“) – podopatření I.1.3.1 Přidávání
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
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http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fe
afrd%2Fosa1%2F1%2F13%2F131%2F1368453621183.pdf
3. Pan Bc. D. M., bytem Úherce, měl v rámci Programu rozvoje venkova administrovány
následující žádosti:
Reg. č.: 09/006/13200/232/000656, Opatření: I.3.2. Zahájení činnosti Mladých
zemědělců
Podpora poskytnuta na nákup lisu na ovoce včetně příslušenství, rekonstrukce budovy –
výměna oken a dveří.
Reg.

č.:

13/019/1131c/232/003398,

Opatření

I.1.3.;

Podopatření:

I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Podpora poskytnuta na investice do technologie pro úpravu a balení ovocných šťáv, tj.:
nákupu: zdvihacího zařízení, pastéru, plničky.
4. Pozemky uváděné v žádosti o poskytnutí informací (parc. č. 1321/7 – ostatní plocha; parc.
č. 1336/1 – zahrada; parc. č. 1643/2 – zastavěná plocha a nádvoří vše v katastrálním území
Úherce u Nýřan nefigurují v žádné z výše uvedených Žádostí Programu rozvoje
venkova.
5. Ano výše uvedené Žádosti Programu rozvoje venkova měly vztah k jiným pozemkům, než
které byly uvedeny v bodě č. 4.
Žádost reg. č.: 09/006/13200/232/000656, Opatření: I.3.2. Zahájení činnosti Mladých
zemědělců byla realizována na pozemku st. 59 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Stvolny, Obec Manětín.
Žádost reg. č.: 13/019/1131c/232/003398, Opatření I.1.3.; Podopatření: I.1.3.1. Přidávání
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům byla realizována na pozemku st. 59 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Stvolny, Obec Manětín.
6. Odpověď na otázku č. 4 je záporná, otázka č. 6 tedy zůstává bez odpovědi.
7. Odpověď na tuto otázku musíme rozdělit na dvě části, protože každá z výše uvedených
Žádostí Programu rozvoje venkova byla administrována dle aktuálních Pravidel PRV platných
pro dané příjmové kolo.
Reg. č.: 09/006/13200/232/000656, Opatření: I.3.2. Zahájení činnosti Mladých
zemědělců
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Pravidla PRV pro tuto Žádost PRV řešila uspořádání vlastnických vztahů v části B Specifické
podmínky, kapitole č. 9 Další podmínky, bod č. 4:
„Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy
nemovitostem, které

souvisí

s realizací

podnikatelského plánu

k

(nevztahuje se na

podnikatelské plány, jejichž předmětem je budování/rekonstrukce pastevních areálů nebo
závlahových zařízení). Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly
na místě dokladem o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí),
kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na
pronajatém pozemku navíc ještě žadatel předloží nájemní smlouvou na dobu nejméně pět
let od podpisu Dohody nebo smlouvu s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podpisu Dohody.
V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků
nemovitostí vztahujících se k realizaci projektu; D jinak C“
Velká písmena na konci citace znamenaní v případě nesplnění povinnosti formu sankce, D =
uložení nápravného opatření; C = ukončení administrace.

Reg.

č.:

13/019/1131c/232/003398,

Opatření

I.1.3.;

Podopatření:

I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Pravidla PRV pro tuto Žádost PRV řešila uspořádání vlastnických vztahů v části B Specifické
podmínky, kapitole č. 9 Další podmínky, bod č. 4:
„Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem,
které souvisejí s realizací projektu (u rekonstrukcí a modernizace budov se týká pouze vlastní
budovy, nikoliv parcel pod ní). Tuto skutečnost prokazuje příjemce dotace v případě kontroly
na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace
projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku, předloží navíc ještě nájemní
smlouvu na dobu nejméně pěti let od podpisu Dohody, nebo smlouvu s výpovědní lhůtou
nejméně pět let od data podpisu Dohody. V případě vypořádání majetkoprávních vztahů
formou věcného břemene doloží příjemce dotace smlouvu o zřízení věcného břemene na
dobu nejméně pět let od data podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je
vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací
projektu. V případě společného jmění manželů, kdy jeden z manželů je žadatel, je vyžadován
písemný souhlas manžela/manželky s realizací projektu.; D jinak C“
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Velká písmena na konci citace znamenaní v případě nesplnění povinnosti formu sankce, D =
uložení nápravného popatření; C = ukončení administrace.
Z výše uvedené vyplývá, že žadatel, pokud mu byla Žádost PRV schválena pro
spolufinancování, v rámci kontroly na místě po podání Žádosti o proplacení byl povinen
předložit některý z výše uvedených dokumentů. Pokud tedy nebyla součástí místa realizace
projektu parcela/stavba ve výhradním vlastnictví žadatele, musel předložit souhlas
s užíváním dané parcel/stavby, odpovídající nájemní smlouvu nebo zřízení věcného břemene.
Tato skutečnost byla u obou Žádostí PRV také předmětem kontroly na místě.
Dle v té době předložených dokumentů pan Bc. D. M. nebyl u výše uvedené stavební
parcely, která je uvedena jako místo realizace projektu u obou Žádostí PRV, veden
jako její spoluvlastník.
8. V programovém období 2007 – 2013 byla lhůta vázanosti řešena dle Pravidel PRV, části B
Specifické podmínky, kapitoly č. 9 Další podmínky, bodu č. 1 následovně:
Reg. č.: 09/006/13200/232/000656, Opatření: I.3.2. Zahájení činnosti Mladých
zemědělců
„Lhůta vázanosti realizace podnikatelského plánu na účel je 5 let od podpisu Dohody; D jinak
C“
Velká písmena na konci citace znamenaní v případě nesplnění povinnosti formu sankce, D =
uložení nápravného popatření; C = ukončení administrace.
Tato povinnost byla pro žadatele dále zakotvena v Dohodě o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR, části VII. Obecné povinnosti příjemce dotace, bod č. 4 následovně:
„a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti: Zahájení činnosti mladých zemědělců
a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v článku VIII. této Dohody po celou
stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným
z dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat
další zástavní právo (netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).“
Dohoda u této Žádosti PRV byla podepsána dne 3. 6. 2009 a lhůta vázanosti podnikatelského
plánu na účel skončila 3. 6. 2014.
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Reg.

č.:

13/019/1131c/232/003398,

Opatření

I.1.3.;

Podopatření:

I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
„Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C“
Velká písmena na konci citace znamenaní v případě nesplnění povinnosti formu sankce, C =
ukončení administrace.
Tato povinnost byla pro žadatele dále zakotvena v Dohodě o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR, části VII. Obecné povinnosti příjemce dotace, bod č. 4 následovně:
„a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti: Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům / Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
/ Území mimo hlavního města Prahy a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
článku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným
z dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat
další zástavní právo (netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).“
Dohoda u této Žádosti PRV byla podepsána dne 24. 2. 2015 a lhůta vázanosti projektu na
účel skončí 24. 2. 2020.
Dodržení lhůty vázanosti bylo řešeno např.: vlastnickým právem žadatele, spoluvlastnickým
právem (se souhlasem spoluvlastníka), nájemní smlouvou s odpovídající délkou její platnosti,
zřízením věcného břemene apod.
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