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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 14.03.2018 (doručena 14.03.2018 emailem)
Pan Ing. J. S. žádal o informaci, zda již bylo zahájeno řízení o vratce a vydání rozhodnutí o
sankci pro pana M. P., a to v souvislosti s oznámením Fondu
č.j. SZIF/2016/0171811, sp. zn. 15/109/EPU/1/1046740, kterým došlo k aktualizaci evidence
půdy zpětně ke dni 1.10.2014.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 28.03.2018
Fond poskytuje dotace na plochu v souladu s platnou legislativou. Jedním ze základních
legislativních pravidel v této oblasti je pravidlo, že se plošné dotace poskytují na díly půdních
bloků (dále jen DPB), vedené na uživatele v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS).
Pokud změna užívání DPB nastala k 1. 10. 2014, není tvrzení, že p. M. P. v letech 2009 - 2014
nedodržel dotační podmínky a užíval celou dobu DPB nepovoleně nijak podloženo. Naopak údaje
o historickém užívání tohoto DPB potvrzují oprávněnost poskytnutí plošných dotací. K 30.3.2017
pan M. P. v rámci aktualizace evidence půdy ukončil užívání DPB 750-1060 6605/11, 750-1060
6605/9 a 750-1060
6605/7, změna byla provedena v rámci správního řízení
17/109/EPU/2/0023934 dle § 3g odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., zákona o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o zemědělství).
Zdůrazňujeme, že tato změna je účinná k 30. 3. 2017, nikoliv zpětně, což vyplývá z ustanovení
§ 3g odst. 11 zákona o zemědělství, které stanovuje, že právní účinky změny v evidenci půdy
nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Fond změnu v evidenci půdy
provede. Právní účinky změny nemohou v rámci aktualizace evidence půdy nastat zpětně do
minulosti před datem, kdy bylo zahájeno řízení o aktualizaci evidence půdy, mimo případy, které
stanoví druhoinstanční orgán nebo soud svým rozhodnutím.
Ve své stížnosti uvádíte, že uživatel M. P. užíval díl půdního bloku nepovoleně a Fond neprovedl
kontrolu majetkoprávních vztahů. Pan M. P. v rámci řízení o aktualizaci evidence půdy s č. j.
136/2010, při kterém došlo k převodu dílů půdních bloků z Vás na pana M. P., 19. 2. 2010
předložil „Dohodu o užívání pozemků podle § 3d odst. 4 zákona č. 247/2003 Sb.“ Z uvedeného
plyne, že Vy a pan M. P. jste využili možnost předložení vzájemné dohody v případě rozporu tak,
jak umožňoval zákon o zemědělství a na základě této dohody byl jako uživatel dílů půdních bloků
zaevidován pan M. P.. Proti rozhodnutí v řízení 136/2010 žádný z účastníků nepodal námitku a
řízení tak bylo pravomocně ukončeno.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že dle platné legislativy Fond není oprávněn zkoumat, zda ke
dni podání žádosti jsou právní důvody užívání stále platné. Fond má za to, že pokud uživatel
neohlásí změnu ve smyslu ukončení platnosti právního důvodu užívání, nebo vlastník pozemku
nepodá podnět, je právní důvod užívání stále platný a uživatel je v evidenci půdy evidován
oprávněně.
Přehled vyplacených dotací žadateli Michalu Přibíkovi
Rok 2014
V roce 2014 obdržel pan M. P. dotaci na jednotnou platbu na plochu (SAPS) a platbu pro oblasti
s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) na DPB 750-1060 6605/5 na výměru 9,04 ha
v plné výši, neboť k rozdělení tohoto DPB a vyjmutí části výměry došlo zpětně až k 1.10.2014.
Podmínky na vyplacení SAPS a LFA za rok 2014 byly ze strany pana M. P. splněny, neboť
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kontrolní období je od data podání žádostí, tedy od 14.5.2014 do 31.8. 2014 pro SAPS, resp. do
30.9.2014 pro LFA.
V dotační žádosti Agroenvironmentální opatření (AEO) 2014 byl žadatel sankciován, neboť
kontrolní období pro toto opatření trvá až do 31.12. a žadatel v žádosti požadoval dotaci na
výměru 9,04 ha, kterou ovšem neobhospodařoval po celou dobu kontrolního období. Proto mu
u DPB 750-1060 6605/5 byla vyplacena dotace na poníženou výměru 7,37 ha. Sankce u
podopatření
ekologické
zemědělství
(EZ)
byla
u
DPB
750–1060 6605/5 vyčíslena na částku 6.493,69 Kč, u podopatření zatravňování orné půdy bylo
zamítnuto celé podopatření a sankce za deklarovaný DPB 750 -1060 6605/5 byla vyčíslena na
částku ve výši 73.286,37 Kč.
Rok 2015
V roce 2015 žádal pan M. P. v rámci dotace SAPS na DPB 750-1060 6605/11, 6605/9 a 6605/7
o celkové výměře 7,37 ha a na tuto výměru mu také dotace byly vyplaceny. V rámci opatření
LFA, AEKO a EZ pan M. P. v roce 2015 o dotace na tyto DPB nežádal.
Rok 2016
V roce 2016 pan M. P. žádal a dostal vyplaceno dotace v rámci opatření SAPS, LFA a EZ na DPB
750-1060 6605/11, 6605/9 a 6605/7 o celkové výměře 7,37 ha.
Rok 2017
V roce 2017 pan M. P. již nežádal v rámci SAPS a LFA o dotaci na DPB 750-1060 6605/11,
6605/9 a 6605/7. Řízení k dotacím AEKO a EZ 2017 není zatím ukončeno.
V letech 2014-2016 pan M. P. čerpal dotace oprávněně a Fond neshledal důvod zahajovat
vratkové řízení.
K dalším bodům Vaší žádosti, ve které uvádíte, že Ministerstvo zemědělství zrušilo rozhodnutí
Fondu čj: SZIF/2015/0573909, sp.zn. 2015/S11100/0000093 pro nezákonnost, a že v rámci
řízení sp. zn. 15/109/EPU/1/1046740 a vydání rozhodnutí č.j. SZIF/2016/0171811 RO SZIF
hrubě pochybil a rozhodl v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva zemědělství,
konstatujeme, že Fond se k uvedenému vyjádřil v dopise ze dne 4. 5. 2017 pod č. j.
SZIF/2017/0350018.
Znovu tedy uvádíme, že rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 29. 2. 2016, č. j.:
10948/2016-MZE- 12151, na které ve své stížnosti odkazujete, bylo řízení o uložení pořádkové
pokuty
ve
výši
5000 Kč,- v souladu s § 62 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zastaveno. Proti rozhodnutí o aktualizaci evidence půdy v rámci řízení sp.
zn. 15/109/EPU/1/1046740 ze dne 17. 3. 2016 jste podal podnět k přezkumu, v rámci kterého
Ministerstvo zemědělství rozhodnutí posoudilo, závěry Fondu uvedené v rozhodnutí potvrdilo a
se svými závěry Vás seznámilo. Fond proto nepostupoval v rozporu s rozhodnutím Ministerstva
zemědělství a řízení 15/109/EPU/1/1046740 je pravomocně ukončeno.
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