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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 07.02.2020 (doručena 07.02.2020 e-mailem)
Ing. J. E. žádal o poskytnutí informace, kdy a na základě čeho nabylo právní moci rozhodnutí,
vydané dne 19. 12. 2018 pod označením, č.j.: SZIF/2018/0745275. Uvádíte, že rozhodnutí Vám
bylo doručeno dne 18.1.2019 a že dne 4.2.2019 jste proti němu podal odvolání.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 20.02.2020
Dne 4.1.2019 vydal Fond rozhodnutí sp.zn. 18/F1D/438/028914-S, č.j. SZIF/2018/0745275,
kterým Vám byla zamítnuta žádost o Jednotnou platbu na plochu pro rok 2018 (dále jen
„rozhodnutí“).
Rozhodnutí bylo připraveno k vyzvednutí na Vaší dodací poště dne 7.1.2019. Protože jste si
písemnost nevyzvedl ve stanovené lhůtě 10 dnů, ale až 18.1.2019, tedy den po stanovené lhůtě,
postupuje Fond ve smyslu § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a považuje za den doručení rozhodnutí poslední den zákonné
lhůty, tj. 17.1.2019.
Dne 4.2.2019, tedy po uplynutí lhůty pro podání odvolání dle § 83 odst. 1 správního řádu, bylo
Fondu pod č.j. SZIF/2019/0115354 doručeno Vaše odvolání proti rozhodnutí. Toto odvolání Fond
vyhodnotil jako opožděné odvolání a zároveň jako podnět k provedení přezkumného řízení ve
smyslu § 92 odst.1 a § 95 odst.2 správního řádu a předal spis k posouzení odvolacímu orgánu.
Ministerstvo zemědělství svým přípisem ze dne 17.12.2019 č.j. 12770/2019 – MZE- 14141
potvrdilo postup Fondu, když posoudilo Vaše „odvolání“ jako opožděné a současně došlo
k závěru, že nejsou dány důvody pro zahájení přezkumného řízení, neboť Fond postupoval
správně, když Vám žádost o Jednotnou platbu na plochu pro rok 2018 zamítl.
Rozhodnutí nabylo právní moci po uplynutí 15 denní lhůty pro podání odvolání, tedy dne
2.2.2019. Doložka právní moci byla na rozhodnutí vyznačena 12.2.2020.
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