Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
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 23.05.2018 (doručena 28.05.2018 dopisem)
Paní M. M. žádala o sdělení informací, které se týkají Vinařství Šlancar, s.r.o., se sídlem
Boleradice 438, 691 12, IČ:277 36 288. Ve své žádosti uvádí, že je vlastníkem vinice a ostatních
pozemků, parc.č. 2864/1, 35,36,99,125,126,155,190,236,237,273,373,747 a dále pozemků
parc.č. 4015/33,4015/153 v katastrálním území Boleradice, vše zapsané na LV č.517 o celkové
výměře 3 176 m2. Domnívá se, že tyto pozemky jsou užívány výše zmíněnou společností bez
právního vztahu, tedy bez řádně uzavřené pachtovní smlouvy a dle jejího názoru by bez řádně
uzavřené pachtovní smlouvy neměly být žadateli vypláceny žádné dotace, neboť se jedná o
protiprávní stav. Z uvedeného důvodu žádá o poskytnutí informace:
1) zda-li pozemky výše uvedených parc.č. jsou v evidenci SZIF
2) zda-li jsou na tyto pozemky poskytovány dotace, případně v jaké výši
3) od kterého roku jsou čerpány dotace
4) ke kterému datu byly tyto pozemky zahrnuty do evidence SZIF na podkladě žadatele Vinařství
Šlancar, s.r.o.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 11.06.2018
Ad 1) a 2) V příloze na CD posíláme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny pozemky dle
jednotlivých parcelních čísel, díly půdních bloků (DPB) dle evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů (LPIS), které tyto pozemky překrývají, jména jejich uživatelů, vedených
v současné době v LPIS a výši vyplacených dotací za jednotlivé roky (2011 – 2017).
Ad 3) a 4) Jak lze vidět z přiložené tabulky, Vinařství Šlancar s.r.o. je v LPIS evidováno od
27.4.2011 a od tohoto data též čerpá dotace.
Dále uvádíme, že zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o zemědělství), v roce 2003 nestanovil uživatelům povinnost předkládat při ohlášení do
evidence využití půdy právní důvody užívání pozemků. Povinnost zkoumání právního důvodu
užívání pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj. předložení právního důvodu užívání
nebo dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených případech, je vyžadována od
novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005. Zároveň je od tohoto data dána
možnost vlastníkům pozemku podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy. Toto
ustanovení je součástí znění § 3g odst. 8 zákona o zemědělství a nařizuje Fondu vždy zahájit
řízení o aktualizaci evidence půdy, podá-li podnět vlastník pozemku. V takovém případě v rámci
řízení Fond ověří právní důvod užívání, a pokud uživatel nepředloží relevantní právní důvod
užívání pozemku, Fond rozhodne o vynětí předmětných pozemků z evidence půdy.
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Žadatelé o dotaci tedy musí v zásadě splnit tři základní podmínky, aby jim byla dotace vyplacena
– musí mít na sebe díly půdních bloků zapsány v evidenci půdy, musí půdu zemědělsky
obhospodařovat a musí podat žádost o dotaci. Tyto podmínky byly ze strany žadatele v minulosti
splněny, a proto mu dotace byla vyplacena.
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