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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 12.05.2016 (doručena 12.05.2016 emailem)
Pan Ing. Z.V. žádal o poskytnutí informace, jaké jsou procesní možnosti účastníka řízení, jež dne
17.03.2016 podal ohlášení změny dle § 3g Zákona o zemědělství a dodnes nebylo Fondem
vydáno rozhodnutí.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 26.05.2016

Rozhodnutí

Státní zemědělský intervenční fond, IČ: 48133981 (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl o žádosti o poskytnutí informace Ing. Z. V. Staré
Město (dále jen „žadatel“) ze dne 12.05.2016, podle ustanovení § 2 odst. 4, § 15 odst. 1, § 20
odst. 4 písm. a) zákona, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, t a k t o :

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12.5.2016 se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 12.05.2016 byla Fondu doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel
požaduje informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., jaké jsou procesní možnosti účastníka řízení,
jež dne 17.03.2016 podal ohlášení změny dle § 3g Zákona o zemědělství a dodnes nebylo
Fondem vydáno rozhodnutí.

Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že obsahem Vaší žádosti je
dotaz na právní názor, nevztahuje se na Fond, v souladu s výše uvedeným, povinnost
poskytnout tuto informaci podle zákona. Pro úplnost Fond uvádí, že je možné se s dotazem
(podnětem k porušení dotačních podmínek) obrátit na Odbor legislativně právní, Oddělení právní
služby HRDP a PRV, které řeší právní problematiku PRV.
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Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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