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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 24.08.2016 (doručeno 24.08.2016 e-mailem)
Paní J. M. žádala o poskytnutí následujících informací:
1. zda byly k jednotné žádosti o poskytnutí dotací na pozemky parc. č. 3262/2 o výměře 141
m2,, 3263/6 o výměře 6463 m2 a 3263/11 o výměře 5961 m2 vše kultura travní porost
v k.ú. Strmilov, a dále parc. č. 3263/10 o výměře 9265 m2 a 3324 o výměře 198 m2 vše
trvalý travní porost v k.ú. Strmilov a dále parc. č. 2092 zamokřená plocha v k.ú. Bořetín o
výměře 6782 m2, doloženy jejich budoucím příjemcem platné užívací právní tituly uzavřené
s jejich vlastníkem;
2. jakým způsobem, v jakých časových periodách a jakým subjektem jsou prováděny kontroly
oprávněnosti čerpání dotací jejich příjemcem, především s ohledem na doložení legitimity
jejich užívání.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 08. 09. 2016
1. V případě Jednotné žádosti žadatel deklaruje výměru, která je na něho vedena v evidenci
využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence půdy“), a to:




u přímých plateb - dle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů;
u opatření AEKO - dle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů;
u opatření LFA - dle § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

2. V rámci evidence půdy se řídí vedení a aktualizace této evidence dle ustanovení § 3g zák.
č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“). Kontroly
trvání nebo skončení nájemních a pachtovních smluv Fond neprovádí, neboť uživatelé jsou
povinni dle § 3g odst. 1 zákona o zemědělství hlásit změny v užívání, a to do 30 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala. K aktualizaci evidence půdy může dále dojít na základě §
3g odst. 8 zákona o zemědělství, takový postup Fond zahájí vždy, podá-li o to žádost vlastník
pozemku, na němž se nachází díl půdního bloku.
Při zápisu do evidence půdy (v roce 2003, kdy systém LPIS vznikal) se právní důvody užívání
zkoumaly, jen pokud vznikl spor mezi uživateli, kteří se přihlásili ke stejné ploše. V dalších
letech při změnách uživatelů a nově nahlašovaných plochách bylo požadováno po uživatelích
doložení právních důvodů užívání plochy.
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