
 

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 

 

 

 

1/1 

Č. j.: SFZP 020166/2019                                        

Datum: 11. 3. 2019                                                                                                                                        

   

     

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 1. 3. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací, 

která se týká nemovité věci na adrese Suchá 15/335, 713 00 Ostrava Heřmanice, a to: 

 „1. Co vše bylo součástí dodávky díla, na niž byla čerpaná podpora“ a „2. Jaký byl finanční podíl 

stavebníka a jaký byl čerpán z podpory“.  

Jménem Fondu Vám na Vaše uvedené dotazy sděluji následující.  

V informačních systémech Fondu je evidována žádost pod číslem 13649718. Předmětem podpory bylo 

samotné zateplení a dále podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření. 

K dotazu č. 1 uvádím, že součástí dodávky díla bylo zateplení vnějších stěn, střechy se sklonem nad 45° 

nebo stěn k nevytápěné půdě - tloušťka tepelné izolace 100 mm. Dále bylo prováděno zateplení střechy 

ploché nebo šikmé se sklonem do 45°, stropu pod nevytápěnou půdou nebo stropu s podlahou nad 

venkovním prostorem - tloušťka tepelné izolace 150 mm. Rovněž bylo prováděno zateplení podlahy 

nebo stěny vytápěného prostoru přiléhající k zemině - tloušťka tepelné izolace 100 mm. 

K dotazu č. 2 uvádím, že celková podpora byla poskytnuta ve výši 368 750 Kč. Celkové výdaje na realizaci 

podpořeného projektu zateplení byly žadatelem doloženy ve výši 459 246 Kč. Podpora poskytnutá 

ve výši 368 750 Kč se skládá z částky 348 750 Kč na samotné zateplení, a z částky 20 000 Kč na přípravu 

a realizaci podporovaných opatření (t. j. zejména na zpracování projektové dokumentace). 

S pozdravem 
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