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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 29.10.2019 (doručena 29.10.2019 emailem)
Paní V. M. žádala o poskytnutí informace, týkající se pozemku parc.č. 950/15, vedeném na LV
235, k.ú. Zavlekov. Požadovala informaci, na základě jakých skutečností je ve Veřejném registru
půdy ( LPIS) uvedena Ekofarma Plichtice s.r.o. jako subjekt hospodařící na jejím pozemku p. č.
950/15 v k. ú. Zavlekov, tj. na základě jakého právního titulu je oprávněna tato společnost
hospodařit na jejím pozemku. Dále požadovala informaci, zda tato společnost žádala či žádá o
dotace nebo zda již dotace v roce 2019 čerpala.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 11.11.2019
Fond poskytuje dotace na plochu v souladu s platnou legislativou. Jedním ze základních
legislativních pravidel v této oblasti je pravidlo, že plošné dotace se poskytují na díly půdních
bloků, vedené na uživatele v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) dle § 3a zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“).
Díl půdního bloku (DPB), 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. 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.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 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, tzn., že na pozemky, které byly zapsány do
evidence LPIS do roku 2006 nebylo nutno předkládat právní důvody užívání. Jak je již uvedeno
výše, prokázání právního důvodu užívání v případě, že nejde o kolizi mezi uživateli, není
podmínkou pro přidělení dotace.
Vzhledem k tomu, že SZIF poskytuje dotace na DPB vedených v evidenci LPIS a nikoliv na
pozemky dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat
překryv dílů půdních bloků a pozemku uvedeného ve Vaší žádosti, včetně jmen jejich uživatelů
a výše dosud vyplacených dotací za rok 2019.
Převážnou část pozemku parc.č. 950/15 ,k.ú. Zavlekov, o výměře 17.523 m2, od roku 2003
užívala společnost AGROMAP s.r.o. V LPIS je evidován jako díl půdního bloku 2603/3 (820-1110)
s kulturou R (orná půda). Dne 07. 5.2019 podala společnost AGROMAP s.r.o. ohlášení uživatele,
na jehož základě bylo zahájeno řízení, vedoucí ke změně uživatele. K ohlášení uživatel doložil
Dohodu o užívání pozemků uzavřenou mezi společnostmi AGROMAP s.r.o. a Ekofarma Plichtice
s.r.o., která je coby příloha součástí spisu sp.zn. 19/223/EPU/1/0047409. Kopii dohody
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připojujeme jako přílohu této odpovědi. Na základě zmíněného řízení je s účinností od 8.5.2019
uživatelem předmětného DPB společnost Ekofarma Plichtice s.r.o.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2z2

