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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 07.02.2018 (doručena 07.02.2018 do datové schránky)
Advokátní kancelář Kopecký Hála Kůs požádala o zaslání následujících informací:
1. došlo ze strany SZIF ke krácení či neposkytnutí byť jen části dotací žadateli J. Š., bytem
Žlutice (okres Karlovy Vary), a to za roky 2015 a 2016?
2. V případě, že došlo ke krácení či neposkytnutí dotace, požadujete popsat důvod, a to včetně
uvedení pozemku, na němž bylo případné porušení povinností zjištěno.
3. Byla ze strany SZIF provedena v roce 2015, 2016 a 2017 kontrola pozemků, na nichž
hospodaří J. Š.? Pokud ano, pak sdělte, kdy tyto kontroly probíhaly, jakých pozemků se
týkaly, kdo tyto kontroly prováděl (kontakt na zaměstnance) a zda byly zjištěny nějaké
nedostatky. Dále požadujete poskytnout protokoly z kontrol či jiné dokumenty, v nichž je
zachycen průběh a výsledek kontroly.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.02.2018
Na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 7.2.2018 Vám zasíláme požadované informace týkající se žadatele J. Š.,
bytem Žlutice (okr. Karlovy Vary):
1. Žadatel podal v roce 2015 a 2016 Jednotné žádosti na tato opatření:
Jednotná žádost 2015:







Jednotná platba na plochu (SAPS)
Greening
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
Agroenvironmentání opatření 2007-2013
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)
Jednotná žádost 2016:











Jednotná platba na plochu (SAPS)
Greening
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
Agroenvironmentání opatření 2007-2013
Ekologické zemědelství
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) - Chov telete masného typu
Všechny platby jsou již vyplaceny. U žádné z plateb nedošlo ke krácení.
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2. U žádostí podaných v roce 2015 a 2016 nedošlo k žádnému ponížení dotace. Platba byla
poskytnuta v plné výši.
3. Ze strany SZIF byly v průběhu let 2015, 2016 a 2017 u výše uvedeného žadatele provedeny
následující dvě kontroly na místě (dále jen „KNM“):


KNM č. 2634/300/35/2015
o

KNM realizována v období od 16. do 25.9.2015

o

předmětem kontroly bylo ověření podmínek opatření SAPS – Jednotná platba na
plochu, LFA – Méně příznivé oblasti, agroenvironmentální opatření titul AEO/A1 –
Ekologické zemědělství, agroenvironmentálně-klimatická opatření tituly AEKO/D1
– Obecná péče o extenzivní louky a pastviny a AEKO/D9 – Suché stepní trávníky
a vřesoviště, včetně ověření podmínek aktivního zemědělce

o

předmětem kontroly bylo rovněž ověření způsobilé plochy (výměry) pro dotace.
Předmětem KNM tedy bylo 100 % dílů půdních bloků (dále jen „DPB“)
deklarovaných žadatelem v jednotné žádosti o dotaci 2015.

o

KNM prováděla inspekční dvojice Ing. Magdalena Hirschová (nyní na mateřské
dovolené) a Ing. MBA Martina Petržilková (na RO SZIF Ústí nad Labem, pracoviště
Louny již nepracuje)

o

Při KNM byla zjištěna a v Protokolu o kontrole zaznamenána následující kontrolní
zjištění:


V rámci kontroly podmínek aktivního zemědělce zjištěno provozování
nezemědělské činnosti v rámci kvalifikace ekonomických činností CZ NACE
55.20 – rekreační a ostatní krátkodobé ubytování



U DPB i.č. (830-1030)6205 a 6206 zjištěny neohlášené plochy – plochy,
které jsou zemědělsky užívány žadatelem a nejsou na jeho jméno evidovány
v evidenci zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (dále jen „LPIS“)



Na DPB i.č. (830-1020)5203/16 byly zjištěny neevidované krajinné prvky
v LPIS



DPB i.č (830-1020)8906/3, 8906/4 a 8906/5 a dále DPB i.č (8301020)8902/3, 8902/4 a 8902/5 nebyly v LPIS evidovány v souladu se
zákonem o zemědělství – v rámci opatření SAPS navrženo sloučení těchto
DPB v jeden DPB



U většiny kontrolovaných DPB byly v rámci KNM upraveny hranice
jednotlivých DPB dle skutečného užívání – žadateli doporučena aktualizace
LPIS.
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KNM č. 2634/300/35/2015/D
o

Doplňková KNM realizována dne 26.1.2016

o

předmětem

doplňkové

kontroly

bylo

dokontrolování

podmínek

aktivního

zemědělce na základě Rozhodnutí o námitkách vůči KNM č. 2634/300/35/2015,
č.j. SZIF/2015/0637244, ze dne 20.11.2015
o

KNM prováděla inspekční dvojice Ing. Magdalena Hirschová (nyní na mateřské
dovolené) a Ing. Kateřina Javůrková (tel.: 724254045)

o

Při doplňkové KNM bylo zjištěno, že žadatel splňuje podmínky aktivního
zemědělce.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

3z3

