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 08.09.2020 (doručena 10.09.2020 dopisem)
Paní A. B. žádala o prověření, zda na její pozemky parc. č. 559, 572, 881/46, 933, 999, 1242/3,
2096/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou byly poskytnuty dotace. Dále žádala o prověření, zda-li
i na jiných pozemcích na LV ve Vašem vlastnictví nebo spoluvlastnictví nehospodaří někdo bez
jejího vědomí a nepobírá dotace.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.09.2020
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 překryvů DPB, včetně
druhu opatření a výše vyplacené dotace, to vše za rok 2019.
Co se týká prověření, zda-li i na jiných pozemcích ve Vašem vlastnictví nebo spoluvlastnictví
nehospodaří někdo bez Vašeho vědomí a nepobírá dotace, Fond uvádí, že zákon o zemědělství,
není zákonem, který by Fondu ukládal vést evidenci vlastnických vztahů, nájemních nebo
pachtovních smluv, dohod a výpůjček, vztahujících se k zemědělské půdě, ale zákonem o
evidenci zemědělské půdy na základě uživatelských vztahů. Vzhledem k tomu, že Váš požadavek
se týká vztahů, patřících do soukromoprávní oblasti, Fond tyto informace nemá k dispozici.
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