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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 18.04.2019 (doručena 18.04.2019 emailem)
Ing. J. S. žádal o poskytnutí těchto informací:
1) Jaká kultura je v LPIS uvedena na DPB 7601/2 – R, 7702/1-R, 7704/4-R, 6608/1-R,
7602/2-R.
2) S odkazem na zprávu UKZUZ, č.j. UKZUSZ 050553/2019, z kontroly provedené u
uživatele J. P. dne 5.4.2019, ve které, dle Vašeho sdělení, ÚKZUZ konstatuje, že způsob
obhospodařování není v souladu s dotačními požadavky na zemědělskou kulturu
Standardní orná půda, neboť uživatel uvedl do protokolu, že na předmětných DPB
prováděl 2 roky řízený úhor, požadoval informaci jaká opatření vůči tomuto zemědělci,
který koná v rozporu jak s pachtovní smlouvou ( toto je pro Vás primární, neboť
v pachtovní smlouvě je jednoznačně stanoveno, že na předmětných DPB musí uživatel
provádět činnosti za účelem vytvoření travního porostu, ne úhor), tak s dotačními
požadavky, se následně uskuteční.
3) Dále požadoval informaci, zda Fond zakazuje svým pracovníkům podávat informace
vlastníkům pozemků, které jsou předmětem podané žádosti, když ji naopak protistraně
poskytují.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 29.04.2019
Ad1)

V příloze přikládáme tabulku s díly půdních bloků (DPB), které tvoří překryv Vašich
pozemků. U všech DPB je v LPIS evidována zemědělská kultura R, tj. standardní orná
půda. Uživatel J. P. deklaroval v žádosti o poskytnutí platby na opatření ekologické
zemědělství s registračním číslem 18/F1D/109/020579-EZ pro všechny výše uvedené
DPB zemědělskou kulturu PO-ROP (Pěstování ostatních plodin v rámci přechodného
období).
Jak Fond již uvedl v odpovědi na Vaši předchozí žádost, ve které jste požadoval „ jaké
jsou v LPIS deklarované pícniny současným uživatelem J. P.“, deklaraci jednotlivých
plodin v LPIS není evidována.

Ad2) Vaši informaci o výsledcích kontroly, provedené ÚKZUZ, která dosud nebyla ukončena a
vyhodnocena, bereme jako podnět k provedení kontroly na místě a v rámci Fondu ji
předáváme k vyřízení Odboru kontrol na místě. V případě, že v rámci kontroly na místě
bude zjištěno porušení pravidel hospodaření dle příslušných právních předpisů, budou
tato porušení zohledněna při výplatě příslušné dotace (ponížení/zamítnutí platby).
Ustanovení o způsobu provádění zemědělské činnosti, uvedená ve Vaší pachtovní
smlouvě, nejsou pro Fond relevantní.
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Ad3) Informace vlastníkům pozemků jsou Fondem podávány v rámci § 3g odst.8 zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, dle kterého je 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.
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