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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 22.02.2018 (doručena 22.02.2018 emailem)
Právní zástupce JUDr. R. O. žádal v zastoupení svého klienta MVDr. J. K. o informace
k následujícím otázkám:
1.
má
SZIF
k
dispozici
informaci
o
tom,
že
by
R.
K.,
Tišnov a/nebo V. K., Tišnov žádaly o poskytnutí dotace v souvislosti s užíváním pozemků p.č.
90/2 o výměře 55814 m2, p.č. 90/4 o výměře 10299 m2a p.č. 92/1 o výměře 6395 m2, vše
k.ú. Nelepeč, a pokud ano z jakých zdrojů (fondů EU, národních zdrojů atp.) - požadovanou
informaci doložte kopií žádosti o dotaci.
2. má SZIF informaci o tom, že by R. K., Tišnov a/nebo V. K., IČ: 05958768, 666 01 Tišnov byla
přidělena dotace v souvislosti s užíváním pozemků p.č. 90/2 o výměře 55814 m2, p.č. 90/4 o
výměře 10299 m2 a p.č. 92/1 o výměře 6395 m2, vše k.ú. Nelepeč - požadovanou informaci
doložte kopií rozhodnutí o přidělení (poskytnutí) dotace a kopií smlouvy o podmínkách čerpání
dotace.
3. má SZIF informaci o tom, že by R. K., Tišnov a/nebo V. K., Tišnov čerpaly dotaci v
souvislosti s užíváním pozemků p.č. 90/2 o výměře 55814 m2, p.č. 90/4 o výměře 10299
m2a p.č. 92/1 o výměře 6395 m2, vše k.ú. Nelepeč - požadovanou informaci doložte kopií
monitorovacích zpráv popř. dalších listiny týkající se posouzení vyhodnocení žádosti o dotaci
popř. kontrol čerpání dotace.
4. Od kterého data byla v LPIS vedena jako uživatelka výše uvedených nemovitostí R.
K., Tišnov a od kterého data V. K., Tišnov.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 07.03.2018
Vzhledem ke skutečnosti, že pachtovní smlouva, na kterou se ve Vaší žádosti odkazujete, byla
uzavřena dne 1.9.2016, poskytujeme Vám požadované informace, vztahující se ke kalendářním
rokům 2016 a 2017, a to v rozsahu níže uvedeném.
Ad 1. Pozemky parc.č. 90/2, 90/4 a 92/1 k.ú. Nelepeč (dále jen „předmětné pozemky“) jsou
součástí dílů půdních bloků (DPB) 3201/3 (610-1140) a 3201/4(610-1140), evidovaných
v evidenci zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Jejich uživatelkou byla od
13.4.2017 do 26.10.2017 V. K., předchozí uživatelkou (od 29.1.2009, resp.od 3.5.2013),
R. K..
V roce 2017 podala V. K. na předmětné DPB v rámci Jednotné žádosti žádost o jednotnou
platbu na plochu (SAPS), o platbu na přechodné vnitrostátní podpory (PVP), o platbu pro
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
(Greening), o platbu na ekologické zemědělství (EZ), o platbu na oblasti s přírodními nebo
jinými zvláštními omezeními (LFA), o platbu pro Mladého zemědělce (MZ) a o platbu na
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agroenvironmentální - klimatické opatření (AEKO). Platby jsou poskytovány z Evropského
zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené tabulce. Kopie Jednotné žádosti R. K. pro
rok 2016 a V. K. pro rok 2017 přikládáme v příloze.
Ad 2. Podrobné informace o platbách dotací v roce 2016 a 2017, souvisejících s užíváním
předmětných pozemků, na nichž jsou vyznačeny výše uvedené DPB, jsou uvedeny
v přiložené tabulce. Kopie rozhodnutí o poskytnutí plateb pro jednotlivá výše uvedená
opatření za rok 2016 a 2017 Vám přikládáme v příloze.
Ad 3. Platby dotací za rok 2016 a 2017, související s užíváním předmětných pozemků, na nichž
jsou vyznačeny výše uvedené DPB, jsou uvedeny v přiložené tabulce. Listiny, které
požadujete doložit (monitorovací zprávy, kontroly čerpání dotace apod.) se u přímých
plateb a plateb za neprojektová opatření následně, po jejich vyplacení, neprovádějí.
Některá opatření jsou kontrolována v průběhu celého kalendářního roku a kontroly
dalších opatření mají charakter kampaní, kdy kontroly na místě jsou prováděny v období
po podání žádosti a před vyplacením podpory.
Ad 4. Jak již bylo uvedeno výše bod bodem 1) R. K. byla uživatelkou předmětných DPB od
29.1.2009 (DPB 3201/3 ) resp. od 3.5.2013 ( DPB 3201/4) do 12.4.2017 a V. K. od
13.4.2017 do 26.10.2017.
Pro informaci dále uvádíme, 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 LPIS, musí půdu
zemědělsky obhospodařovat a musí podat žádost o dotaci. Tyto podmínky byly ze strany
žadatelek v minulosti splněny. Prokázání právního důvodu užívání není podmínkou pro přidělení
dotace, neboť právní důvody užívání se zkoumají, jen pokud dojde ke sporu mezi uživateli nebo
pokud o to požádají vlastníci pozemku dle § 3g odst. 8 zákona o zemědělství v rámci řízení o
aktualizaci půdy nebo pokud je nahlašován nový DPB.
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