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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 28.07.2016 (doručeno 28.07.2016 e-mailem)
Ředitel úřadu Ing. V.S. žádal o poskytnutí aktuálního seznamu zemědělských podnikatelů
v České republice s členěním po okresech s uvedením jména podnikatele, IČ podnikatele, počtu
ha celkem registrovaných v LPIS podnikatelem a z toho počtu ha registrovaných v okrese, kde
je podnikatel registrován.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 11. 08. 2016
Fond není správcem Evidence zemědělského podnikatele (EZP), a tudíž nemá Vámi požadovanou
informaci k dispozici.
Pro úplnost Fond uvádí, že Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení
§2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady obcí s rozšířenou
působností.
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat
zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel
na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Ministerstvo zemědělství je správcem informačního systému evidence
podnikatele, provozovateli jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

zemědělského

Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje osobní
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby
též bydliště mimo Českou republiku, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského
podnikatele, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo,
identifikační číslo a datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Údaje, vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná, Ministerstvo
zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za tímto
účelem byla vytvořena aplikace EZP, která umožňuje vyhledávání v Evidenci zemědělských
podnikatelů ve výše uvedeném rozsahu údajů.
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