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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 28.01.2018 (doručena 28.01.2018 emailem)
Paní Ing. J. H. žádala o sdělení následujících informací:
1. Jaké podmínky byly uloženy zemědělským podnikatelům, kteří od roku 1995 přes opakované
výzvy k uzavření smluv neoprávněně užívali a dosud užívají naše pozemky, a to aniž by měli
s námi uzavřenou smlouvu a tedy měli náš souhlas. O této skutečnosti bylo každoročně
informováno jak MZe, tak i SZIF (prostřednictvím MZe). Jedná se o Statek Lomnice s.r.o.
(dříve Státní statek Lomnice), Farma Ponědraž s.r.o. a Farma Jan Bouda s.r.o. (dříve Jan
Bouda – OSVČ).
2. Jak byly a jsou kontrolovány údaje o uzavřených smluvních vztazích žadatelů o dotace
s majiteli pozemků
3. Pokud tyto kontroly nebyly prováděny, na základě jakého ustanovení.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 08.02.2017
1. Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů byla do platné legislativy zavedena v roce
2003, a to podle § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zemědělství“). Základní jednotkou evidence využití půdy je půdní blok o minimální
výměře
0,01
ha.
Díl půdního bloku (DPB), který je součástí půdního bloku, 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.
Zákon 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 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,
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. Tyto podmínky byly ze strany žadatelů v minulosti
splněny.
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2. Jak již je uvedeno pod bodem 1), prokázání právního důvodu užívání není podmínkou pro
přidělení dotace. Doložení právního důvodu užívání kontrolováno nebylo a není, neboť právní
důvody užívání se zkoumají, jen pokud dojde ke sporu mezi uživateli nebo pokud o to požádají
vlastníci pozemku dle § 3g odst. 8 zákona o zemědělství v rámci řízení o aktualizaci půdy nebo
pokud je nahlašován nový DPB.

3. 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. Z uvedeného ustanovení zákona § 3g odst. 2 a odst. 8 zákona o zemědělství vyplývá, že
Fond má povinnost ověřovat právní důvody užívání zemědělské půdy pouze tam, kde v rámci
řízení o aktualizaci evidence půdy dojde ke kolizi mezi ohlašovatelem a dotčeným uživatelem
půdy nebo pokud o to požádá vlastník půdy.
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