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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 12.04.2022 (doručena 12.04.2022 do datové schránky)
Společnost LIPINA-AGRO s.r.o. žádala o poskytnutí následujících informací:
1) Jakými lhůtami se řídí Fond a MZE pro vydávání opravných rozhodnutí na základě soudních
rozhodnutí?
2) Kdy a jakým způsobem budou řízení o aktualizaci evidence půdy sp.zn.18/4047/0595,
19/3865/0370,19/4047/0449, 20/4047/0119, 20/3865/0194,21/4047/0285 vyřešena?
3) Kdy a jakým způsobem budou v systému LPIS navráceny nyní smazané půdní bloky?
4) Proč se otevírají i návazná řízení, kterých se absolutně rozhodnutí soudu netýká?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.04.2022
Ad 1) Fond se řídí ustanovením § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 71 odst. 1, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, tj. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů. Po zrušení rozhodnutí
nadřízeného orgánu správnímu soudem rozhoduje MZe o zrušení rozhodnutí Fondu a jeho
vrácení k novému projednání ve smyslu § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu. Jinými slovy,
Fondu začíná běžet lhůta na zpracování poté, co obdrží rozhodnutí MZe o zrušení rozhodnutí
Fondu. Fond je vázán právním názorem nadřízeného orgánu (potažmo soudu) při novém
projednávání věci. Zároveň při projednávání musí Fond respektovat časovou posloupnost
jednotlivých řízení, takže projednávání řízení pozdějšího data lze zahájit až poté, co bylo
uzavřeno projednávání předcházejících řízení.

Ad 2) V daném území došlo v roce 2021 na základě soudních rozhodnutí k opětovnému
projednání několika řízení. Postupně během roku 2021 docházelo k vyřizování těchto případů.
Fond se během projednání snažil vyjít vstříc žádostem žadatelů, aby projednávání a zásahy
do registru LPIS byly uzpůsobeny tak, aby nebyla narušena administrace dotací pro rok 2021.
Tím vznikly v projednávání časové prodlevy a projednávání se posunulo až do roku 2022.
Posledními řízeními jsou 17/550/EPU/1/0042595 a 17/550/EPU/1/0056549. V obou řízeních již
bylo vydáno nové rozhodnutí, respektive usnesení Fondu. V řízení 17/550/EPU/1/0042595 již
uběhla lhůta pro podání námitek, v řízení 17/550/EPU/1/0056549 tato lhůta stále běží.

Ad 3) U DPB, které navazují na řízení otevřená soudem sp. zn. 17/550/EPU/1/0042595
a 17/550/EPU/1/0056549, byla zaslána žádost na MZe, aby byly převedeny do účinného stavu,
a to bezodkladně, nejpozději však do 13. 5. 2022. Fond poskytuje dodavateli LPIS součinnost,
aby byl technický zásah proveden v co nejkratší možné době.
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Ad 4) Řízení, která obsahují DPB, které mají překryv s DPB z řízení otevřených soudem,
se otevírají z důvodu technického nastavení aplikace LPIS. Mezi verzemi DPB existují
mechanismy dědění některých atributů DPB a porovnávají se překryvy mezi jednotlivými verzemi
DPB. Aby bylo možné pracovat s historickými DPB, musí se obnovit do návrhů i verze DPB, se
kterými mají původní DPB překryv. Obnovit se musí všechny DPB, které navazují
na historická DPB.
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