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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 10.04.2018 (doručena 10.04.2018 emailem)
Paní M. P. požadovala informace o čerpání dotací ( ukončených a aktuálních), které se nějak
dotýkají pozemku p.č. 77/1, k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem, a to:
1) identifikace osoby (podniku) čerpající dotace
2) druh a výše dotace
3) podmínky dotace, vztahující se k vlastníkovi pozemku (jsou-li nějaké)
4) období, po které byl pozemek zatížen dotací
5) jak byl doložen souhlas vlastník tohoto pozemku – pokud v listinné podobě, žádáte o její kopii
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.04.2018
Ad 1) Po celou dobu existence evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen LPIS) dle
zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o zemědělství“)
byla část parcely p.č. 77/1 v k. ú. Nedvědice pod Pernštejnem, vedena jako součást dílu půdního bloku
(dále jen DPB) 4007/1 (610-1130). Uživatelem tohoto DPB byl od 1.10.2003 pan J. D., Černvír. Ke dni
13.4.2018 bylo užívání předmětného DPB ze strany uživatele ukončeno.
Ad 2) V příloze přikládáme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny druhy dotací a výše vyplacených
dotací od roku 2004 do roku 2017 na DPB 4007/1 (610-1130), který leží na části pozemku 77/1, k.ú.
Nedvězice
Ad 3) 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 ( LPIS), musí půdu zemědělsky obhospodařovat a
musí podat žádost o dotaci. Tyto podmínky byly ze strany žadatele v minulosti splněny. Prokázání právního
důvodu užívání ( smlouva s vlastníkem pozemků) není podmínkou pro přidělení dotace.
Ad 4) Na DPB 4007/1 (610-1130) byly vypláceny dotace od roku 2004 do roku 2017 – viz přiložená tabulka.
Ad 5) Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů byla do platné legislativy zavedena v roce 2003, a
to podle § 3a zákona 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.
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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 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.
V daném případě se při ohlášeních do LPIS půda nestala předmětem rozporu mezi uživateli. Z tohoto
důvodu Fond nemá k dispozici nájemní nebo pachtovní smlouvy či dohody o směně mezi uživateli.
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