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Č. j.: SFZP  074142/2018  

Datum: 18. 9. 2018                                                                  

                                                                                                         

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 24. 8. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací 

v následujícím znění: 

„…žádám o: 

1. sdělení jaká byla projektu „Stavba splaškové kanalizace a centrální ČOV v Dobré Vodě u Hořic“ žadatele: obec 

Dobrá Voda u Hořic (IC: 00271489) a to i byly li by snad uplatněny před r. 2014 přiděleny spisové značky 

či identifikační čísla a URL lokalizaci podmínek pro poskytnutí této dotace, 

2. zpřístupnění / zaslání veškerých dokumentů (žádosti, výzvy, odvolání, doložení, povolení, mapy, stanoviska, 

přehled ne/způsobilých výdajů, přiznaná výše podpory, výpis datumových údajů k jednotlivým dokumentům  

ve spisu ze systému IS MS2014+ / ISKP14+ či jiných vedoucích tuto agendu, apod….), 

které týkají se nebo jakkoli souvisejí s projektem, 

3. sdělení zda byla pro projekt hodnotící kritéria, která lze popsat přibližně takto: 

a) „nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášen k pobytu“ nebo, 

b) „nemovitost je určena k výhradně podnikání (firma)“ nebo, 

c) „pozemek je v zastavěné části (a nová kanalizace půjde okolo něj), ale nestojí na něm žádná nemovitost“,  

které by případně mohly řadit je mezi „nezpůsobilé výdaje“ a pokud ano, 

ve kterých dokumentech / pravidlech to je uvedeno, 

4. zaslání / zpřístupnění dokumentu „Rozhodnutí Komise C (2013)1517 z 20.3.2013“ zmíněný v čl. B.6.1.1.5 

pravidel žadatele a příjemce podpory, 

5. sdělení, zda žádost o změnu již přiznané podpory ji může nějak dodatečně vyloučit / zkrátit / ohrozit.“ 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 24. 8. 2018, 

po prodloužení lhůty k vyřízení žádosti z důvodů uvedených v ustanovení § 14 odst. 7 písm. b) 

zákona č. 106/1999 Sb., oznámeného Vám formou Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení 

žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. SFZP 075367/2018, vyhověl  

a podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje 

požadované informace formou následujících sdělení a níže uvedených příloh: 
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Ad 1: 

Projektu „Stavba splaškové kanalizace a centrální ČOV v Dobré Vodě u Hořic“, žadatele 

Dobrá Voda u Hořic, bylo v systému IS MS2014+ přiděleno registrační číslo 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004889. Podmínky pro poskytnutí dotace k tomuto projektu naleznete 

v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeném v příloze. 

 

Ad 2: 

Zasíláme Vám formou příloh dostupné dokumenty, jejichž seznam obsahuje také přiložená tabulka 

ve formátu *.xlsx „Seznam dokumentů_Dobrá Voda“. 

 

Ad 3: 

V příloze Vám dále zasíláme text 42. Výzvy OPŽP a hodnotící kritéria. Detailnější informace k 42. Výzvě 

Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), do které byl projekt podán, naleznete 

na stránkách https://www.opzp.cz/vyzvy/42-vyzva/dokumenty. Obecně lze říci, že do hodnocení žádosti 

vstupují částky bez DPH a pouze způsobilé náklady projektu. 

Pravidla způsobilosti nákladů jsou uvedena v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

z OPŽP 2014-2020“ (dále jen „PrŽaP“), která naleznete na https://www.opzp.cz/obecne-

pokyny/dokumenty. V kapitole B PrŽaP jsou popsána obecná pravidla způsobilosti nákladů 

a v kap. B.6.1.1.5 jsou uvedeny Specifické způsobilé výdaje pro projekty vodovodů a kanalizací.  

Rozsah projektu, na který žadatel podá žádost o podporu, je zcela v jeho kompetenci (např. lze podat 

žádost o podporu pouze na výstavbu kanalizačních řadů bez přípojek, i když přípojky v obci budou 

realizovány, a to z vlastních zdrojů majitelů nemovitostí nebo obce). Podpořit lze ale pouze takovou část 

projektu, která vyhoví pravidlům OPŽP a přijatelnosti žádosti a je v souladu s legislativou ČR. 

Za způsobilé náklady lze považovat i výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou 

kanalizaci, na tyto části infrastruktury se ale pak vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace 

(tedy např. musí být v majetku žadatele). Současně platí pravidlo uvedené v kap. B.6.1.1.6 PrŽaP, 

kdy  výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků jsou nezpůsobilým nákladem pro financování 

z OPŽP. V případě, že by část dotovaného projetu (např. dílčí stoka) byla určena pouze pro podnikatelský 

subjekt, vztahovala by se na daný projekt pravidla tzv. „veřejné podpory“, kdy míra dotace je obecně 

nižší než v případě podpory pro projekt mimo režim veřejné podpory. 

 

Ad. 4 

Požadovaný dokument zasíláme přílohou. 

 

Ad. 5 

Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je relevantním právním nástrojem příjemce podpory. 

Změna projektu může být schválena či akceptována, jen pokud nedojde ke změně účelu a cílů projektu, 

https://www.opzp.cz/vyzvy/42-vyzva/dokumenty
https://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
https://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty


 
 

 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 

 3/3 

bude v souladu s pravidly OPŽP a danou výzvou a nebude mít dopad na hodnocení projektu. 

Současně veškeré změny musí být v souladu s platnou legislativou.  

Co se týče výše přiznané podpory (dotace) projektu dle kap. B.2.3. Položkové vícenáklady (vícepráce)  

lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné výdaje 

vzešlé na straně příjemce podpory nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. 

Současně se musí jednat o změny, které jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, případně dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek  

v OPŽP 2014-2020, a to podle toho, který z uvedených dokumentů se na zadávací řízení aplikuje. 

Do způsobilých výdajů lze zahrnout vícepráce, které jsou financovány max. do výše způsobilých 

méněprací dle příslušné smlouvy o dílo v rámci téhož projektu. Současně platí, že není možné generovat 

účelové méněpráce za účelem rozšíření projektu. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………….. 

Bc. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

Přílohy: 

- Seznam dokumentů – Dobrá voda 

- Dokumenty k projektu „Stavba splaškové kanalizace a centrální ČOV v Dobré Vodě u Hořic“ 


