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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 11.05.2021 (doručena 14.05.2021 dopisem)
Pan T. Z. žádal o informaci, jaká je celková výše přijatých dotací, kterou pobíral příjemce VÚCHS
Rapotín, s.r.o. v letech 2010-2020 na zemědělských pozemcích p. č. 1187/1, 2562/1, 2562/2,
2573/1, 2583/5 v k. ú. Rapotín, okres Šumperk, Olomoucký kraj.
Dále žádal o informaci, zda může příjemce dotací změnit účel využívání pozemků bez souhlasu
jejich vlastníka (ů), a to z trvalého porostu na ornou půdu.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.05.2021
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 Fond 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 uvedeného v žádosti.
Zároveň je z tabulky patrné jméno uživatele v období od roku 2010 (účinnost DPB je až od roku
2010) až do roku 2020 a výše vyplacených dotací v uvedeném období.
K Vašemu dotazu, zda může příjemce dotací změnit účel užívání pozemků bez souhlasu jejich
vlastníka, a to z trvalého porostu na ornou půdu, sdělujeme následující informace:
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v LPIS je evidována kultura odpovídající reálnému stavu v terénu bez ohledu na druh pozemku
v katastru nemovitostí. Druh pozemku v KN tudíž nemá žádnou vazbu ani vliv na evidenci půdy
LPIS. Evidence LPIS řídí nařízením vlády č. 307/2014 o stanovení podrobností evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů a kulturami v něm uvedenými. Uživatel je povinen mít evidenci
v souladu se skutečností a je jeho povinností ohlásit dle §3g odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. o
zemědělství každou změnu, tedy i změnu kultury, jakmile dojde ke změně v terénu. Souhlas
vlastníka pozemku není zákonem vyžadován. Podmínky využívání pozemků lze stanovit
nebo omezit v rámci pachtovní/nájemní smlouvy, ale to je čistě v kompetenci
smluvních stran. SZIF žádným způsobem nezasahuje do občanskoprávních vztahů.
Změna kultury z trvalého porostu na ornou půdu není u některých dotačních opatření povoleno
a žadateli o dotaci není na tento pozemek dotace vyplacena nebo je žadatel navíc sankciován.
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