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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 25.10.2016 (doručena 25.10.2016 emailem)
Dne 25.10.2016 byla prostřednictvím e-mailu doručena Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu, IČ: 48133981 (dále jen „Fond“), Vaše žádost o poskytnutí informace
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pana M. M..
Vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí informací byla formulována příliš obecně,
postupoval Fond v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona a vyzval žadatele k upřesnění
žádosti výzvou č.j. SZIF/2016/0573055 ze dne 26.10.2016, jaké konkrétní informace jsou
požadovány.
Dne 21.11.2016 bylo Fondu doručeno Doplnění žádosti, které bylo zaevidováno pod č.j.
SZIF/2016/0638999. K tomuto Doplnění žádosti Fond uvádí, že je v souladu s § 2 odst. 1
zákona povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, které byly
v Doplnění žádosti formulovány takto:
1. Jaký právní předpis umožňuje zápis ostatní manipulační plochy do LPIS?
2. Proč se uvádí do žádosti o dotaci kultura?
3. Žádáte o zaslání kopie nájemní smlouvy s paní E. S..
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 05.12.2016
1. Dle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„zákon o zemědělství“) konkrétně ustanovení § 3a odst. 9, 10, 12 a 13, je předmětem
evidence půdy souvislá plocha zemědělsky obhospodařované půdy, na níž vykonává
zemědělskou činnost fyzická nebo právnická osoba. Další podmínkou je skutečnost, že
je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené v nařízení vlády č.
307/2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 307/2014“) konkrétně v § 3
odst. 1.
Z uvedeného plyne, že pro zahrnutí pozemku, nebo jeho části do evidence půdy není
rozhodující druh pozemku a využití evidované v katastru nemovitostí, ale skutečný stav
obhospodařování dané plochy. Splňuje-li konkrétní obhospodařovaná plocha definici
některé z kultur uvedených v nařízení vlády č. 307/2014, je taková plocha způsobilá pro
evidování v evidenci půdy bez ohledu na to, že je v katastru nemovitostí evidován
rozhodující druh pozemku: ostatní plocha a využití: manipulační plocha.
Pro úplnost níže uvádíme účinné znění uvedených ustanovení zákona o zemědělství a
nařízení vlády č. 307/2014.
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Zákon o zemědělství:
§ 3a Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů:
9) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,01 ha, který
představuje
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené
zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem
povrchových vod nebo trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou, která může
obsahovat ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou,
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování
rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle jiného
právního předpisu, nebo
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i.
(10) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný prvek, který není součástí
půdního bloku podle odstavce 9 písm. a) a současně bezprostředně přiléhá k zemědělsky
obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9.
(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu půdy
o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost fyzická
nebo právnická osoba, (dále jen "uživatel") a
b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na
ní nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.
(13) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 je evidována také souvislá plocha půdy,
a) která je obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného
období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené jiným právním předpisem
vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku, nebo
c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství,
registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo v rámci evidence
ovocných sadů, registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.
§ 3i Druhy zemědělské kultury:
Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy stanoví vláda nařízením.

Nařízení vlády č. 307/2014 na které odkazuje §3i zákona o zemědělství:
1) Druhem zemědělské kultury v evidenci půdy je
a) orná půda, kterou je
1. standardní orná půda,
2. travní porost a
3. úhor,
b) trvalý travní porost,
c) trvalá kultura, kterou je
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1. vinice,
2. chmelnice,
3. ovocný sad,
4. školka,
5. rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a
6. jiná trvalá kultura a
d) ostatní kultura, kterou je
1. zalesněná půda,
2. rybník,
3. mimoprodukční plocha a
4. jiná kultura.
2. Kultura se do žádosti o dotaci uvádí, protože tak stanoví nařízení vlády č. 307/2014

Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Kopii nájemní smlouvy s paní E. S. Vám zasíláme v příloze.
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