Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 12. 09. 2014 (doručeno 12. 09. 2014 dopisem)
Dle výše uvedeného zákona požaduji následující informace:
1) sdělení, kdo je nadřízeným orgánem SZIF
2) doložení pověření ke kontrole dne 12. 5. 2014 pro pana ing. P. S. a o doložení poučení
o právech a povinnostech přizvané osoby, tedy pana P. S., s podpisem potvrzení, že byl
opravdu seznámen.
3) dle zákona 255/2012 Sb. o kontrole, paragraf 6, Přizvané osoby:
Kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou
osobu
Kontrolní orgán vystaví přizvané osobě pověření a poučí ji o jejích právech a
povinnostech při účasti na kontrole.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22. 09. 2014
dne 12. 09. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte o informace
ohledně kontroly ve vojenském újezdu Libavá.
1) o sdělení, kdo je nadřízeným orgánem SZIF
2) o doložení pověření ke kontrole dne 12. 5. 2014 pro pana ing. P. S. a o doložení
poučení o právech a povinnostech přizvané osoby, tedy pana P.S., s podpisem potvrzení,
že byl opravdu seznámen.
Uvádíte že, dle zákona 255/2012 Sb. o kontrole, paragraf 6, Přizvané osoby:
Kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat FO
Kontrolní orgán vystaví přizvané osobě pověření a poučí ji o jejích právech a
povinnostech při účasti na kontrole.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme:
1) SZIF je jakožto platební agentura ve smyslu příslušných ustanovení přímo
použitelných předpisů EU nezávislým orgánem, tudíž vůči němu nepůsobí žádný
nadřízený orgán v plném smyslu tohoto pojmu. Ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších
předpisů, SZIF náleží do působnosti Ministerstva zemědělství. V případech, kdy SZIF
vede správní řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je odvolacím orgánem ve smyslu § 88 a násl. správního řádu, jakož i
nadřízeným správním orgánem ve smyslu § 95 a násl. správního řádu Ministerstvo
zemědělství.
2) Ing. P. S. se předmětné kontroly neúčastnil, pouze doprovázel inspekční skupinu do
vojenského prostoru Vojenského újezdu Libavá, tudíž nebyl přizvanou osobou ve smyslu
§ 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

