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Č. j.: SFZP 037133/2019                                        

Datum: 17. 4. 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, obdržel dne 4. 4. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací k projektu „Regionální geologie 

v Moravskoslezském kraji jako nezbytná součást EVVO“, žadatele Natura Opava – Czech republic, z.s., 

IČ 26546591, a to: 

„a) do kolika etap je výše zmíněný projekt rozdělen 

b) kolik činí částka dotace pro výše zmíněný projekt v rámci jednotlivých etap 

c) kolik činí částka dotace, která byla k datu doručení této žádosti o poskytnutí informací v rámci výše 

uvedené projektu žadateli Natura Opava – Czech republic, z.s. proplacena. Prosím o uvedení vždy výše 

částky a termínu, kdy byla žadateli proplacena.“. 

Jménem Fondu Vám k Vašim uvedeným dotazům sděluji následující.  

K dotazu ad a) uvádím, že výše zmíněný projekt není rozdělen do etap.   

K dotazu ad b) uvádím, že celková podpora je podle Smlouvy č. 01391662 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky stanovena na částku ve výši 991 013 Kč. Uvedená 

smlouva je zveřejněna v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, a k dispozici je na adrese „https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5515835“.   

K dotazu ad c) uvádím, že k datu doručení Vaší žádosti o poskytnutí informací nebyla žádná částka 

podpory proplacena. 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………………. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně - právní 


