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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 14.12.2020 (doručena 14.12.2020 e-mailem)
Pan Š. K. žádal o poskytnutí informací ohledně propachtování zemědělské půdy v jeho vlastnictví
v k. ú. Hláska, okres Rychnov nad Kněžnou, LV č. 473. V žádosti uvádí, že je vlastníkem orné
půdy v k. ú. Hláska, p.č. 271/4, 271/5, 273/5, 273/7, 81/2, o výměře celkem 68 138 m2.
Pachtovní smlouvu uzavírá s pachtýřem pouze na jeden rok. Dotazuje se, zda může i nadále
uzavírat pachtovní smlouvu s pachtýřem pouze na jeden rok nebo zda je nutné uzavřít pětiletou
pachtovní smlouvu, aby se pachtýř vyhnul sankcím ze strany Fondu.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.12.2020
Žadatel (zemědělec), který vstupuje do víceletého (nikoli nutně pětiletého) závazku v rámci
dotačního titulu Agroenvironmentálně klimatické opatření případně titulu Ekologické zemědělství
logicky preferuje nájemní (pachtovní) smlouvu, která pokrývá tento závazek v plné délce. V
případě, že by v Evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) přišel
o výměru zařazenou v závazku, je na tuto skutečnost pohlíženo jako na nedodržení závazku a
žadatel je povinen vrátit část dotace poskytnuté od počátku závazku odpovídající této snížené
výměře. Ztráta právního důvodu užívání s následkem ukončení užívání dané výměry v LPIS a
následné snížení výměry zařazené v závazku tak může pro žadatele představovat riziko
finančního postihu ve formě vrácení dotace. K případnému finančnímu postihu žadatele nicméně
při ztrátě právního důvodu užívání dochází až tehdy, nezůstane-li v závazku alespoň 75 %
výměry zemědělské půdy, se kterou žadatel vstoupil do závazku.
Pro úplnost uvádíme, že v roce 2021 nebude umožněno uzavírat nové závazky na dobu 5 let,
ale pouze zkrácené jednoleté závazky v rámci dotačního titulu navazující ekologické zemědělství
nebo v rámci titulu navazující agroenvironmentálně klimatické opatření.
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