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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 31.01.2019 (doručena 31.01.2019 emailem)
Pan J. B. žádal o poskytnutí informace k jeho pozemkům v katastrálním území č. 705799 Nová
Ves nad Nisou. Konkrétně se jednalo o pozemky parcelní čísla 198, 199, 200, 1357, 1395, 1396,
1403, 1404, 1405/2 a 1406. Žádal o sdělení, zda a v jaké výši byly na tyto parcely vypláceny
v roce 2018 dotace a kým je na tyto parcely podána žádost o dotaci i pro rok 2019.
Vzhledem k tomu, že na užívání výše uvedených parcel neexistuje žádná smlouva o nájmu nebo
o pachtu, žádal o sdělení, zda a jakým způsobem může případně jako vlastník pozemků
vstupovat do procesu přiznání dotace, neboť ani v roce 2019 nebude uzavřena nájemní nebo
pachtovní smlouva.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.02.2019
Fond poskytuje dotace na plochu v souladu s platnou legislativou. Jedním ze základních
legislativních pravidel v této oblasti je pravidlo, že plošné dotace se poskytují na díly půdních
bloků, vedené na uživatele v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) dle § 3a zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“).
Díl půdního bloku (DPB), představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž
hranice lze identifikovat v terénu a na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
zemědělskou činnost fyzická nebo právnická osoba. 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.
Vzhledem k tomu, že SZIF poskytuje dotace na DPB vedených v evidenci LPIS a nikoliv na
pozemky dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat
překryv dílů půdních bloků a pozemků uvedených ve Vaší žádosti, včetně jmen jejich uživatelů
a dosud vyplacených dotací za rok 2018. Oba žadatelé dále v roce 2018 podali žádost o dotaci
na Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) a Greening, které však dosud nebyly vyplaceny. Pro
rok 2019 zatím žádné žádosti nebyly podány, neboť termín pro podání Jednotné žádosti je
stanoven do 15.5.2019.
Dále uvádíme, že 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
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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.
Doporučujeme Vám proto obrátit se naše regionální pracoviště, Oddělení příjmu žádostí a LPIS
pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6, Liberec, kde s Vámi bude sepsán podnět k zahájení řízení ve
věci aktualizace LPIS dle §3g odst. 8 zákona o zemědělství. Tímto způsobem lze spolehlivě zjistit,
na které pozemky jsou v současnosti platně uzavřené nájemní či pachtovní smlouvy případně
zda existuje jiný právní důvod užívání. Zbývající pozemky bez platného právního důvodu užívání
budou z LPIS odkresleny, pokud se vlastníci s uživateli nedohodnou jinak.
V příloze zasíláme tabulku vyplacených dotací.
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