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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 17.06.2020 (doručena 17.06.2020 e-mailem)
Pan R. H. požádal o informace o výši celkových dotací nájemníka Ing. V. S., 763 19 Kašava,
který od roku 1997 měl pronajatou louku parc. č. 1478/3, nyní parc. č. 536/l v k.ú. Kašava, o
výměře 6 751 m2, kdy od roku 2015 je tato parcela součástí chráněného území vyhlášené jako
Přírodní památka Nad Kašavou. Předpokládal, že mu Fond poskytne informaci o přepočtu
průměrné dotace na hektar v korunách pro tuto lokalitu a pak souhrnnou dotaci, kterou
jmenovaný nájemník (pachtýř) za užívání 22 let této parcely obdržel.
Fond vydal na základě této žádosti dne 22.6.2020 pod č.j. SZIF/2020/0450589 rozhodnutí (dále
jen „rozhodnutí“), kterým odmítl podle § 2 odst. 2 informačního zákona poskytnutí požadované
informace, neboť parc. č. 536/l, k.ú, Kašava neleží v oblasti s digitální katastrální mapou
(v katastrální mapě je parcela určena pouze definičním bodem) a nelze určit překryv DPB
s pozemkem, který je předmětem žádosti. Dotace se vyplácí na DPB, který však v daném
případě nelze identifikovat a tudíž nelze určit ani poměrnou výši dotací, připadající na předmětný
pozemek. Fond tak nemůže požadované informace poskytnout, jelikož tato informace nemá
k dispozici.
Proti výše uvedenému rozhodnutí Fondu podal žadatel dne 7.7.2020 odvolání, a to v zákonné
lhůtě. Rozhodnutím odvolacího orgánu, Ministerstva zemědělství, ze dne 23.7.2020,
č.j. 23VO19659/2020-14132, bylo rozhodnutí Fondu zrušeno a věc vrácena k novému
projednání.
Odvolací orgán rozdělil žádost o poskytnutí informace do dvou částí, a to na žádost
1) o informaci o průměrné dotaci pro danou lokalitu
2) o informaci o souhrnné výši dotace za dobu užívání konkrétní parcely. Tato informace by
měla být poskytnuta od roku 1997.
K první části odvolací orgán uvedl, že Fond má poskytnout obecnou informaci o
dotacích/platbách vyplácených na plochu, které bylo možno čerpat na trvalý travní porost v KÚ
Kašava od roku 2004. Tato informace by měla být poskytnuta ve formátu: rok- název dotace/
platby – výše dotace v Kč na 1 ha.
K druhé části pak má odvolací orgán za to, že jak sám žadatel uvádí, lze z evidence půdy podle
uživatelských vztahů shledat, že předmětná parcela č. 1473/3 v KÚ Kašava byla součástí DPB
510-1150 1701/2. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě není digitální katastrální mapa a
současně vzhledem k tomu, že dotace se vyplácejí na DPB evidovaný v evidenci půdy podle
uživatelských vztahů, lze žadateli poskytnout informaci o čerpání dotací/plateb poskytnutých od
roku 2004 na výměru tohoto DPB. Tato informace by měla být poskytnuta ve formátu: rok –
výměra DPB v daný rok – souhrnná výše dotace v Kč na DPB.
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Vzhledem k tomu, že se dotace podle LPIS vyplácejí od roku 2004, lze požadované informace
poskytnout za období od roku 2004. Informace o dotacích vyplácených před touto dobou není
k dispozici.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 31.07.2020
V souladu s výše uvedeným stanoviskem odvolacího orgánu Vám v příloze posíláme tabulku, ve
které jsou uvedeny sazby/platby dotací vyplácené na plochu, které bylo možno čerpat na trvalý
travní porost v k.ú. Kašava od roku 2004 (část 1. rozhodnutí) a tabulku překryvu a vyplacených
dotací na DPB 510-1150 1701/2 ( část 2. rozhodnutí).
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