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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 23.05.2022 (doručena 23.05.2022 do datové schránky)
Paní P. K. žádala o poskytnutí následujících informací:
a) V jaké celkové výši dostává firma Kladrubská a.s. se sídlem Vojenice 80, 338 08 Zbiroh, IČ:
25215671, zemědělské dotace od státu ČR a EU za rok 2020, 2021, 2022 samostatně za
uvedené roky.
b) V jaké výši jsou uvedené zemědělské dotace na pozemky p. č. 1689/15, 1689/22, 1735/1,
1740 v jednom půdním bloku a na pozemky p. č. 1122 a 1123 v dalším půdním bloku (vše
zapsáno v LV 1667) v k. ú. Radnice u Rokycan.
c) Informace o směně nebo pronájmu podepsaném firmou Kladrubská a.s. a firmou CAROLAGRO s.r.o. Chomle, která je uvedena v půdním bloku na pozemcích p. č. 1122 a 1123 vše
zapsáno v LV 1667 v k. ú. Radnice u Rokycan, od kterého data a roku a do kdy, popřípadě
proč ke směně došlo.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 30.05.2022
K bodu a)
V příloze zasílám Přehled vyplacených dotací firmě Kladrubská a.s., Vojenice 80, 338 08 Zbiroh,
IČ: 25215671, za roky 2020, 2021 a 2022.
K bodu b)
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 uvedených ve Vaší žádosti, jména uživatelů v letech 2020
a 2021 a částky vyplacených dotací za toto období.
V roce 2022 dotace dosud vyplaceny nebyly.
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K bodu c)
Pozemkové parcely č. 1122 a 1123 v k.ú Radnice u Rokycan jsou součástí dílu půdního bloku
vedeného v LPIS č. 800-1050 2901/6. V současné době je v užívání firmy CAROL-AGRO s.r.o..
Z historie DPB je patrné, že od samého počátku evidence v LPIS byl tento DPB v užívání firmy
BUŠTA s.r.o. (uživatel ID: 22337). Nikdy nebyl v užívání firmy Kladrubská a.s. Od 25. 4. 2015
bylo na základě dohody uzavřené mezi firmou BUŠTA s.r.o. a firmou CAROL-AGRO s.r.o.
převedeno právo užívání na firmu CAROL-AGRO s.r.o. (uživatel ID: 81502), která jej užívá
dosud.
Užívání pozemkových parcel č. 1122 a 1123 v k.ú Radnice u Rokycan bylo na firmu BUŠTA s.r.o.
zavedeno do evidence LPIS k 11.10.2003 na základě zákona o zemědělství dle § 3b tehdy
platného znění zákona.
Firma Kladrubská a.s. vlastní polovinu pozemkových parcel č. 1122 a 1123 v k.ú. Radnice u
Rokycan na základě kupní smlouvy ze dne 11. 11. 2020 (č. spisu V-3942/20220-408).
O nárocích směny pozemků firmy Kladrubská a.s. a užívaných firmou CAROL-AGRO s.r.o. není
Fond informován.
V příloze zasíláme Dohodu o předání půdních bloků uzavřenou mezi firmou BUŠTA spol. s r.o. a
firmou CAROL – AGRO s.r.o. ze dne 7. 4. 2015.
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