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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 15.11.2021 (doručena 15.11.2021 do datové schránky)
Advokátní kancelář Zajíčková s.r.o. žádala o poskytnutí informace, zda na pozemky níže
uvedené, jejichž vlastníkem je pan Ing. P. P., byly či jsou čerpány dotace. Pokud ano, ze strany
jakého subjektu a v jaké celkové výši od počátku jejich čerpání až do současné doby.
Pokud tomu tak bylo či je, žádali o poskytnutí informace, jaký písemný právní titul pro jejich
užívání byl ze strany subjektu, který dotace čerpal, Fondu doložen. Pokud takový písemný titul
existuje, žádáte o poskytnutí jeho/jejich kopie. Vše je možné zaslat elektronicky do datové
schránky.
Dále požadovali lustraci shora uvedených pozemků počínaje rokem 1997, odkdy je na těchto
pozemcích zřejmě hospodařeno (pravděpodobně se jedná o obchodní společnost Agrocon Kájov
s.r.o.), a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že v minulosti došlo dvakrát k přečíslování těchto
pozemků v rámci pozemkových úprav a digitální katastrální mapy. Jedná se o následující
pozemky, zapsané na:
- LV č. 206 pro katastrální území Kladné:
pozemky p.č. 1419/20, p.č. 1419/40, p.č. 1419/41, p.č. 1419/48, p.č. 1419/51, p.č. 1656/18,
p.č. 1656/25, p.č. 1565/34, p.č. 1656/38, p.č. 1656/43, p.č. 1656/44, p.č. 1656/66, p.č.
1656/68, p.č. 1656/69, p.č. 1656/94, p.č. 1656/95, p.č. 1656/96, p.č. 1656/97, p.č. 1656/98,
p.č. 1687/30, p.č. 1687/48, p.č. 1921/1, p.č. 1921/6, p.č. 1921/8, p.č. 1921/9,
- LV č. 619 pro katastrální území Kladné:
pozemky p.č. 1574/1, p.č. 1575/4, p.č. 1575/5, p.č. 1608/5, p.č. 1687/25, p.č. 1687/46, p.č.
1687/56, p.č. 1687/57, p.č. 1687/58, p.č. 1687/59, p.č. 1876, p.č. 1878/1, p.č. 1878/2, p.č.
1945/1, p.č. 1945/5,
- LV č. 620 pro katastrální území Kladné:
pozemky p.č. 1432/8, p.č. 1464/14, p.č. 1465/5, p.č. 1538/1, p.č. 1538/4, p.č. 1538/5, p.č.
1608/6, p.č. 1608/13, p.č. 1656/30, p.č. 1656/52, p.č. 1656/65, p.č. 1656/70, p.č. 1656/86,
p.č. 1687/28, p.č. 1687/31, p.č. 1687/54, p.č. 1704/1, p.č. 1798/2, p.č. 1807/1, p.č. 1810/3,
-LV č. 809 pro katastrální území Křenov u Kájova:
pozemky p.č. 63/124, p.č. 730/34, p.č. 730/39,
- LV č. 1438 pro katastrální území Větřní:
pozemky p.č. 1909, p.č. 1920, p.č. 1921, p.č. 1922, p.č. 1923.
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Ve vazbě na uvedenou žádost o informace Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí informací je
nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných
v jedné žádosti. Z tohoto důvodu Fond prodloužil v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. b)
informačního zákona lhůtu pro poskytnutí informací o deset dnů. Informaci o prodloužení lhůty
pro poskytnutí informace zaslal žadateli dne 18. 11. 2021 pod číslem jednacím
SZIF/2021/0667451.
Vzhledem k rozsahu požadovaných informací (vyplývajících z časového období, za které mají být
data vyhledány), Fond předpokládal, že se může jednat o mimořádně rozsáhlé vyhledávání podle
§ 17 informačního zákona, za které je možné požadovat úhradu.
Z tohoto důvodu Vám Fond zaslal dne 22. 11. 2022 pod č.j. SZIF/2021/0669809 Oznámení
o výši úhrady za poskytnutí mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, kterým Vás vyzval
k úhradě částky 6.250,-Kč. Požadovaná částka 6.250,- Kč byla uhrazena na účet Fondu dne
25. 11. 2021.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02.02.2022
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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. Evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů (LPIS) byla do platné legislativy zavedena v roce 2003, a to podle
§ 3a zákona o zemědělství. Základní jednotkou evidence využití půdy je půdní blok o minimální
výměře 0,01 ha. Díl půdního bloku (DPB), který je součástí půdního bloku, 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 uvedených ve Vaší žádosti a zároveň jména uživatelů a
vyplacených dotací v letech 2016 – 2021.
Dále uvádíme, že zákon o zemědělství v roce 2003 nestanovil uživatelům povinnost předkládat
při ohlášení do evidence využití půdy právní důvody užívání pozemků. Povinnost zkoumání
právního důvodu užívání pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj. předložení právního
důvodu užívání nebo dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených případech, je
vyžadována od novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005. Zároveň je od tohoto
data dána možnost vlastníkům pozemku podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence
půdy. Toto ustanovení je součástí znění § 3g odst. 8 zákona o zemědělství a nařizuje Fondu vždy
zahájit řízení o aktualizaci evidence půdy, podá-li podnět vlastník pozemku. V takovém případě
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v rámci řízení Fond ověří právní důvod užívání, a pokud uživatel nepředloží relevantní právní
důvod užívání pozemku, Fond rozhodne o vynětí předmětných pozemků z evidence půdy.

V příloze zasíláme právní důvod užívání, který nám poskytlo Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Český Krumlov, a to Pachtovní smlouvu uzavřenou dne 15. 2. 2021 mezi propachtovateli,
kterými jsou Ing. P. P., paní J. P., pan F. C., paní Š. C., paní Š. C. a pachtýřem, kterým je
AGROCON Kájov. Jiné smlouvy nemáme k dispozici.
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