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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 23.03.2018 (doručena 23.03.2018 emailem)
JUDr. J. B. požadoval informace týkající se dotací poskytnutých společnosti WOR, s.r.o., se
sídlem Borek 83, Stará Boleslav, a to
1) ve vztahu k jakým pozemkům byly dotace společnosti WOR, s.r.o. poskytnuty
2) jaké dotace a v jaké výši byly společnosti WOR, s.r.o. poskytnuty, a to v členění dle
konkrétních pozemků
3) aby společnost WOR, s.r.o. obdržela dotace od Fondu, musela předložit užívací tituly
k jednotlivým pozemkům, tj. musela doložit, že je uživatelem dotčených pozemků?
4) na základě jakého právního titulu byly společnosti WOR, s.r.o. dotace ze strany Fondu
poskytnuty? Tedy z jakého titulu a jakým způsobem společnost WOR, s.r.o. předmětné
pozemky, na které dostala dotace, užívá?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.04.2018
Ad 1) Fond vyplácí dotace na základě údajů, vedených v evidenci využití půdy dle uživatelských
vztahů (dále jen LPIS). 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. Seznam pozemků včetně dílů půdních bloků, na které jsou společnosti
WOR,s.r.o. dotace vypláceny, je uveden v přiložené tabulce včetně vyplacených dotací.
Ad 2) Výše vyplacených dotací za rok 2015 a 2016 na DPB v užívání společnosti WOR, s.r.o. je
uvedena v přiložené tabulce.
Ad 3) Povinnost zkoumání právního důvodu užívání pozemků evidovaných v rámci LPIS je ze
strany Fondu zkoumána pouze v zákonem uvedených případech (§ 3g odst.2 zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), tj. v případě, kdy ohlášení změny
v užívání je v rozporu s údaji vedenými v evidenci půdy (LPIS). 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.
Ad 4) Dotčené DPB byly v evidenci půdy (LPIS) převedeny dne 6.5.2015 z dosavadního uživatele
TAPAS BOREK s.r.o. (IČO: 49549049) na společnost WOR,s.r.o., a to na základě předložené
Dohody o hospodaření na půdních blocích ze dne 22.4.2015. Kopii dohody přikládáme v příloze.
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