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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 03.02.2020 (doručena 07.02.2020 dopisem)
Pan Ing. F. K. žádal o poskytnutí informace, jaké právní subjekty čerpají dotace na specifikované
nemovitosti uvedené na LV 116, katastrální území Mezouň, LV 294, katastrální území Kozolupy,
LV 46, katastrální území Kozolupy, LV 261, katastrální území Mezouň, LV 524, katastrální území
Neveklov, včetně uvedení jednotlivých výší dotací pro jednotlivé nemovitosti za roky 2017, 2018
a 2019. Dále žádáte zaslání kopií příslušných smluv, na základě kterých k tomuto čerpání
dochází.
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. Dne 10.2.2020 Vám zaslal pod č. j. SZIF/2020/0124665
Informaci o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace o deset dnů, tj. do 5.3.2020.
Vzhledem k rozsahu požadovaných informací (vyplývajících i z vysokého počtu subjektů na
uvedených webových stránkách) lze předpokládat, že se může jednat o mimořádně rozsáhlé
vyhledávání podle § 17 informačního zákona, za které je možné požadovat úhradu.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti
s poskytováním informací i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Fond
v souladu § 5 odst. 1 písm. f) zákona schválil Sazebník úhrad nákladů (tento sazebník je
dostupný dálkovým přístupem na webových stránkách Fondu:
https://www.szif.cz/cs/pristup-k-informacim.
Fond započal Vámi požadované informace vyhledávat a na základě kvalifikovaného odhadu
Vám sdělil výši požadované úhrady ve výši 3.000,- Kč (15 hodin práce x 200,- Kč/hod).
Tuto částku jste dne 6.3.2020 uhradil na účet Fondu.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16.03.2020
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.
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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, včetně jmen jejich uživatelů
a vyplacených dotací za roky 2017, 2018 a 2019.
Zároveň Vám zasíláme smlouvy k užívání pozemků, které má Fond k dispozici z regionálního
odboru Praha a na základě kterých dochází k poskytování dotací.
Z oddělení příjmu žádostí a LPIS v Benešově nám bylo sděleno, že pozemky uvedené na LV č.
524 v k.ú. Neveklov nejsou a nebyly od roku 2003 evidovány v evidenci půdy LPIS a z tohoto
důvodu nebyla na tyto pozemky čerpána dotace na plochu. Pracoviště proto nemá k dispozici
žádné nájemní či pachtovní smlouvy.
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