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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 01.03.2021 (doručena 01.03.2021 do datové schránky)
Družstvo BRAMKO žádalo o následující informace:
1) o sdělení obecné povahy, jaké lhůty a termíny platí pro vypořádání odvolání proti ukončení
administrace projektů programu rozvoje venkova.
2) o poskytnutí informace, v jaké lhůtě či termínu bude rozhodnuto o podaných odvoláních
členů Družstva BRAMKO CZ, které byly podány v září a říjnu roku 2020. Jedná se o
následující projekty:


registrační číslo 19/008/0421a/120/000144



registrační číslo 19/008/0641a/120/000188



registrační číslo 19/008/0641a/120/000068



registrační číslo 19/008/0641a/120/000060



registrační číslo 19/008/0421a/120/000143.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 15.03.2021
K bodu 1) Vám sdělujeme, že pro vypořádání odvolání proti ukončení administrace projektů PRV
platí § 90 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“) s odkazem na
ustanovení § 71 správního řádu, a tedy platí, že správní orgán, tedy Ministerstvo zemědělství,
je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat
bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení,
k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou
vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

K bodu 2) Vám sdělujeme, že žádosti byly posouzeny dne 08.02.2021 na 137. jednání
Přezkumné komise, kde s ohledem na stanovisko ÚOHS ze dne 19. 1. 2021, ze kterého vyplývá,
že žadatel musí být považován za velký podnik, Přezkumná komise potvrdila postup Fondu. O
tomto závěru byli příjemci dotace vyrozuměni sdělením Ministerstva zemědělství.
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