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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 06.02.2020 (doručena 06.02.2020 do datové schránky)
Pan Ing. P. T. žádal o poskytnutí informace, jaký ekonomický subjekt (tedy specifikaci
obchodního jména, identifikačního čísla a úplné adresy sídla či místa podnikání) pobíral či žádal
o zemědělské dotace od roku 2017 do současnosti na pozemky uvedené v příloze žádosti podle
výpisů z katastru nemovitostí. Dále žádal o informaci, jaká konkrétní částka byla na jednotlivé
pozemky v požadovaných letech vyplacena a kdo o ni požádal.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 28.02.2020
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.
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 pozemků, uvedených ve Vaší žádosti na přiložených LV, včetně
jmen jejich uživatelů a vyplacených dotací za roky 2017 až 2019.
Za rok 2020 dosud žádné dotace vyplaceny nebyly.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o informace Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí
informací je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti. Z tohoto důvodu zaslal dne 7.2.2020 žadateli Informaci o
prodloužení lhůty pro poskytnutí informace č. j. SZIF/2020/0122857 a termín prodloužil do
2.3.2020.
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