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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 12.08.2021 (doručena 12.08.2021 do datové schránky)
Advokátní kancelář Šubrtová & partneři nás požádala o poskytnutí informací ohledně veškerých
dotací vztahujících se k pozemkům
parc. č.: 265 (zapsaném na LV č. 93 pro k.ú. Šepetely, obec Třebívlice)
parc. č.: 180, 311, 422 a 525 (zapsaných na LV č.: 239 pro k.ú. a obec Třebívlice).

Dále nás požádala o poskytnutí informací ohledně
subjektům:

veškerých

poskytnutých

dotací těmto

K. P., IČ:
Investa Praha s.r.o., IČ: 25018043
Komaspol s.r.o., IČ: 49096346
Schanova s.r.o., IČ: 242 56960
Ing. Z.S., IČ:

Dne 30. 8. 2021 byla na Fond doručena Vaše stížnost dle § 16a informačního zákona, ve které
si stěžujete, že Vaše žádost nebyla v zákonné lhůtě vyřízena a od nadřízeného orgánu
požadujete vyřízení žádosti.
Fond Vaši stížnost přezkoumal a v souladu s § 16a odst. 5 informačního zákona Vám tuto
informaci poskytuje.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.09.2021
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.
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.
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Vzhledem k tomu, že Fond poskytuje dotace na DPB vedených v evidenci LPIS a nikoliv na
pozemky dle evidence katastru nemovitostí, posíláme jako Přílohu č. 1 tabulku, ze které je
poznat překryv dílů půdních bloků a pozemků uvedených ve Vaší žádosti a zároveň jména
uživatelů a výši vyplacených dotací za jednotlivá opatření od roku 2017 do současnosti.
K Vašemu druhému dotazu uvádíme, že z Vámi uvedených subjektů eviduje Fond jako příjemce
dotací pouze tyto dva subjekty:
K. P., IČ:
Komaspol s.r.o., IČ: 49096346
V příloze přikládáme tabulku (Příloha č. 2), ve které je uvedena výše vyplacených dotací těmto
dvěma subjektům od roku 2017 do současnosti.
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