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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 19.08.2017 (doručena 22.08.2017 dopisem)
Pan V. B. žádal o zaslání následujících informací:
1. Byla poskytnuta dotace na neobdělávanou půdu v roce 2012 a 2017 na pozemky
v katastrálním území Boskovice parc. č. 5975/109, 5975/108, 5975/83, 5975/114,
5975/115, kde žadatelem byl Ing. J. B., soukromý zemědělec, Boskovice?
2. Jestliže ano, tak na základě jakých dokladů (nájemní smlouva, dohoda s majitelem pozemku
o užívání, případně další doklad, který opravňuje k obdržení dotace)? Pro informaci uvádíte,
že jste majitelem uvedených pozemků, žadatel o dotaci neplatí nájem a uvádí, že uvedené
pozemky neobdělává.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 05.09.2017
1. Požadované informace zasíláme v přiložené tabulce.
2. Ve Vaší žádosti o poskytnutí informace požadujete sdělení, na základě jakých dokladů
prokazujících právní důvod užívání Vámi vlastněných pozemků byla panu Ing. J. B.
poskytnuta dotace. Žadatelé o dotaci 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. Tyto podmínky byly ze
strany žadatele Ing. J. B. v minulosti splněny. Prokázání právního důvodu užívání není
podmínkou pro přidělení dotace.
Dle platné legislativy, konkrétně dle § 3g odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zemědělství“), je uživatel povinen Fondu ohlásit
veškeré změny v evidenci půdy. Fond neobdržel od pana Ing. J. B. žádné ohlášení ve smyslu
ukončení užívání části dílu půdního bloku, na které se nalézají Vámi vlastněné pozemky.
Fondu proto není známa Vámi uváděná skutečnost, že pan Ing. J. B. Vámi uvedené pozemky
neobhospodařuje.
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 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.
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Ve Vašem konkrétním případě jsou Vámi vlastněné pozemky součástí dílu půdního bloku Ing.
J. B. od 1. 1. 2005, tedy z doby před platností novely zákona o zemědělství účinné ke dni
10. 11. 2005.
Jelikož ve své žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. uvádíte, že
žadatel neplatí nájemné a není možné dovodit, zda k neplacení nájemného dochází z důvodu
neexistence právního důvodu užívání nebo z důvodu porušení nájemní smlouvy, není možné
Vaši žádost vnímat zároveň jako podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy podle
§ 3g odst. 8 zákona o zemědělství. K tomuto uvádíme, že pokud máte podezření, že Vámi
vlastněné pozemky jsou evidovány v evidenci půdy některým ze zemědělců bez právního
důvodu užívání, pak Vás žádáme o podání podnětu Fondu v co nejkratší době, na jehož
základě by mohla být oprávněnost zápisu uživatele na Vašich pozemcích ověřena.
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