Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 10.04.2020 (doručena 10.04.2020 do datové schránky)
Společnost Arinsal a.s. žádala poskytnutí informace, zda na následující nemovitosti ve vlastnictví
společnosti Arinsal a.s., IČ: 05194083, se sídlem Nad Závěrkou 489/16, 169 00 Praha 6 –
Břevnov, byla poskytnuta dotace:
a) pozemek parc. č. 1294/5
b) pozemek parc. č. 1294/7,
to vše v katastrálním území Dolní Chabry, okres Hlavní město Praha, obec Praha, zapsané
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2197.
V případě, že na shora uvedené pozemky dotace poskytnuta byla, požadovali zaslání
anonymizovaných smluv uzavřených s panem J. N., 184 00 Praha – Dolní Chabry.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.04.2020
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 částek vyplacených dotací za roky 2017, 2018 a 2019. Za rok 2020 dosud žádné dotace
vyplaceny nebyly.
Dále Vám zasíláme anonymizované nájemní smlouvy uzavřené na předmětné pozemky
s uživatelem
panem
J.
N.
(omlouváme se za
špatné
kopie, jiné nemáme
k dispozici). Sdělujeme Vám, že ke dni 20.4.2020 bylo v rámci řízení o aktualizaci evidence
půdy č.j. 20/109/EPU/1/0029488 ukončeno užívání DPB, překrývajících předmětné pozemky,
a to na základě žádosti uživatele.
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