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Č. j.: SFZP 083528/2018  

Datum: 26. 9. 2018      

Přípis k č. j. SFZP 081798/2018  

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 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. 9. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací v následujícím 

znění: 

 

„….žádám o: 

1. Zápis z jednání Výběrové komise řídícího orgánu OPŽP ze dne 5. 6. ,2018 (tzn. 33. jednání) 

 možno pouze dokumenty – část o schvalování 74. výzvy OPŽP k předmětnému projektu včetně 

prezenční listiny (reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0006441, Název: Oprava hráze Velký Pařezitý) 

–ve veřejných zdrojích je pouze Příloha z jednání, 

2. Kopie dokumentů –zpřístupnění bodového hodnocení jednotlivých řádek výzvy, případně (pokud 

bylo diskutováno a provedeno) a zdůvodnění ke všem řádkům hodnotících kritérií  - jako 

compliance s podmínkami PD s kritérii (dle přílohy 1), 

3. Písemné sdělení, zda v rámci posuzování bylo uvažováno jedno řešení, nebo předkladatel uvažoval 

o jiných alternativách Opravy hráze rybníka Velký Pařezitý, tj. také dokument o hodnocení sub 2.3 

dle přílohy 1 – OP 1.3.3 -_není-li součástí zápisu nebo předchozí požadované dokumentace., 

4. Písemné vysvětlení, proč výzva k výběrovému řízení se zadávací dokumentací byla vypsána již 30. 

5. 2018 ač výsledek (doporučení k financování) Výběrové komise řídícího orgánu OPŽP musel být 

definitivně znám až po jednání 5. 6. 2018. 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 19. 9. 2018, 

poté, kdy jste byl v souladu s  ust. § 14 odst. 5 písm. a) vyzván k doplnění data narození, 

a to formou emailové korespondence, a na tuto výzvu jste dne 24. 9. 2018 odpověděl 

a požadovaná data doplnil částečně vyhověl a podle ust. § 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: 

Zasíláme Vám formou příloh dostupné dokumenty tzn. zápis z jednání Výběrové komise řídícího orgánu 

Operačního programu Životní prostředí ze dne 5. 6. 2018 a jeho přílohu. 

Ad.2: 

Zasíláme Vám formou příloh bodové hodnocení (0006441 – AOPK ČR – hodnocení B.pdf). V jednotlivých 

řádcích jsou nad uděleným bodovým ohodnocením uvedeny i příslušné komentáře. K bodu 6 

hodnotících kritérií uvádíme, že záměr byl v daném kritériu hodnocen jako optimálně navržený. 

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace nebyly hodnotiteli shledány skutečnosti, 

které by optimálnost navrženého řešení z hlediska zajištění bezpečnosti vodního díla a jeho 

protipovodňových funkcí, vylučovaly.  

Ad 3: 

Při hodnocení bylo posuzováno konkrétní řešení dané projektovou dokumentací předloženou v rámci 

podané žádosti o dotaci. Posuzování variantních řešení se neprovádí. Žádost neobsahovala variantní 

řešení. 

Ad 4: 

Žadatel není vázán povinností vyzvat k výběrovému řízení, až po oznámení výsledků Výběrové komise 

řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí, a proč tak žadatel učinil již 30. 5. 2018 není 

Fondu známo. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Bc. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

Přílohy: 

 zápis z jednání Výběrové komise řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí ze dne 

5. 6. 2018 a jeho příloha, 

 bodové hodnocení (0006441 – AOPK ČR – hodnocení B). 


