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Č. j.: SFZP 091680/2018  

Datum: 6. 11. 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 25. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací 

v následujícím znění: 

 

 

„…žádám o: 

1. Přehled všech projektů podaných do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) po 1. 1.2014 

žadatelem Thomayerova nemocnice, sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ:  00064190. 

2. V rámci tohoto přehledu Vás žádáme o poskytnutí následujících informací o každém jednotlivém 

projektu (resp. žádosti o dotaci): 

a) Název projektu, 

b) Registrační číslo projektu, 

c) Celkové plánované způsobilé výdaje projektu, 

d) Plánované termíny realizace projektu (od – do), 

e) Co je věcným obsahem projektu, viz. anotace projektu v MS 2014+, 

f) Termín první registrace projektu v MS 2014+ (termín podání projektu), 

g) Termín schválení projektu (např. stav Žádost o podporu doporučena k financování a /nebo 

později), vč. uvedení o jaký stav se jedná, 

h) Termín vydání právního aktu, byl – li vydán,  

i) Jestliže nebyl projekt schválen ze strany poskytovatele dotace, pak datum tohoto kroku 

a jakým způsobem byl ze strany poskytovatele dotace projekt ukončen (žádost o dotaci), 

v jakém kroku administrace projektu tento krok nastal (při hodnocení přijatelnosti, formálních 

náležitostí, věcném hodnocení, dokládání dokumentů před vydáním právního aktu). 

j) Jestliže žadatel odstoupil od realizace projektu, pak žádáme o datum, kdy byl proveden 

formální krok vůči poskytovateli dotace a jak a kdy bylo o tomto kroku rozhodnuto. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 25. 10. 2018, 

vyhověl a dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje 

požadované informace formou následujících sdělení a níže uvedených příloh: 

 

Ad 1) V příloze Vám zasíláme tabulku, která obsahuje přehled všech projektů podaných do Operačního 

programu Životní prostředí po 1. 1. 2014 žadatelem Thomayerova nemocnice, IČ: 00064190, Vídeňská 

800, 140 59 Praha 4 – Krč. 

Ad 2a) V přiložené tabulce je uveden název jednotlivých projektů a to ve sloupci pod písmenem „F“. 

Ad 2b) V přiložené tabulce jsou uvedena registrační čísla projektů, a to ve sloupci pod písmenem „D“. 
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Ad 2c) V přiložené tabulce jsou uvedeny celkové plánované způsobilé výdaje projektu, a to ve sloupci 

pod písmenem „V“. 

Ad 2d) V přiložené tabulce jsou uvedeny plánované termíny realizace projektu, a to ve sloupci pod 

písmeny „N“ a „P“. 

Ad 2e) V přiložené tabulce je uveden věcný obsah projektu, a to ve sloupci pod písmeny „AD“. 

Ad 2f) V přiložené tabulce je uveden termín první registrace projektu v MS2014+, a to ve sloupci pod 

písmenem „M“. 

Ad 2g) V přiložené tabulce je uveden termín schválení projektu vč. uvedení o jaký stav se jedná (např. 

stav Žádost o podporu doporučena k financování a /nebo později), a to ve sloupci pod písmenem „R“ 

a „H“. 

Ad 2h) Právní akt vydán nebyl. 

Ad 2i) Všechny projekty uvedené v tabulce byly schváleny k financování. 

Ad 2j) Žadatel dosud od žádného projektu neodstoupil. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Bc. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

Přílohy: 

Tabulka přehledu projektů 

 

 


