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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 24.02.2022 (doručena 28.02.2022 dopisem)
Paní R. Š. žádala o poskytnutí údajů ohledně čerpání dotace na plochu užívané pro pěstování
zemědělských plodin a jejich výše za celou dobu čerpání, popřípadě za poslední 3 roky, na
pozemky p. č. 1121, 1117 a 1116 v katastrálním území Hrusice, okres Praha – východ.
Dále požadujete informaci, na základě jaké listiny uživatel František Čihák čerpá dotace.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 14.03.2022
Fond poskytuje dotace na díly půdních bloků (DPB) vedené v Evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů (LPIS) a nikoliv na pozemky dle evidence katastru nemovitostí. Posíláme
tedy na přiloženém USB flash disku tabulku, ze které je poznat překryv dílů půdních bloků a
pozemků uvedených ve Vaší žádosti a zároveň jméno uživatele a výši vyplacených dotací v roce
2019, 2020 a 2021.

Dále Fond uvádí, že nedisponuje právním důvodem užívání předmětných pozemků. Do LPIS byly
pozemky zapsány na uživatele Františka Čiháka v roce 2003, kdy k zápisu nebylo nutné
předkládat jakýkoliv právní důvod užívání - zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o zemědělství) v roce 2003 nestanovil uživatelům povinnost
předkládat při ohlášení do LPIS právní důvody užívání pozemků. Povinnost zkoumání právního
důvodu užívání pozemků evidovaných v rámci LPIS, 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 LPIS. 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 v rámci řízení Fond ověří právní důvod užívání, a pokud uživatel
nepředloží relevantní právní důvod užívání pozemku, Fond rozhodne o vynětí předmětných
pozemků z LPIS.
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