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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 10.03.2020 (doručena 10.03.2020 do datové schránky)
Advokát z Advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados Mgr. L. N. žádal v zastoupení svého
klienta pana P. G., jako podílového spoluvlastníka pozemků parcelní číslo 564/3 a parcelní číslo
605/7 v katastrálním území Luka, se spoluvlastnickým podílem id 21/54 k celku, o poskytnutí
informace, zda na uvedené nemovitosti byla v letech 2018, 2019 a 2020 vyplacena dotace,
v jaké výši a jakému subjektu.
Pokud k vyplacení dotace došlo, žádáte o sdělení, na základě jakého titulu byla dotace vyplacena.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.03.2020
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.

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 jména jejich uživatele
a vyplacených dotací za roky 2018 a 2019. V roce 2020 dosud žádné dotace vyplaceny nebyly.
Ohledně právních titulů užívání sdělujeme, že DPB 0701/1 (720-0990) a 1803/4 (720-0990)
které se nachází na uvedených parcelách, jsou v LPIS evidovány na uživatele Družstvo
Březovice již od roku 2003 (v té době nebylo nutné dokládat PDÚ při zápisu DPB). Od této doby
nedošlo ke změně uživatele a úpravy těchto DPB se prováděly pouze v rámci mimořádné
aktualizace LPIS. Fondu tedy nevznikla pochybnost nad dokládáním právních důvodů užívání.
Podnět k doložení PDU nebyl zaznamenán ani od třetí strany. Vzhledem k výše uvedenému
nemůžeme tedy poskytnout právní tituly užívání k uvedeným pozemkům za roky 2018-2020.
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