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Č. j.: SFZP 045360/2019  

Datum: 6. 5. 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 24. 4. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkající se projektu Kanalizace a ČOV Prusy Boškůvky, ve které požadujete informace k následujícím 

dotazům: 

1. V rozhodnutí o poskytnutí dotace Identifikační číslo 1150312010062 je stanoven počet nově 

připojených obyvatel — ekvivalentní obyvatelé na cílovou hodnotu 636. V naší obci bylo ke dni 5.10.2018 

679 trvale přihlášených obyvatel. Kolik obyvatel trvale žijících podle vašeho koeficientu ekvivalentního 

obyvatele musí byt připojeno do 30. 11. 2020? 

2. Kolik procent z celkového počtu - obyvatel musí byt připojeno? 

3. V případě, že se v naší obci nepřipojí dle projektu potřebný počet obyvatel jaká sankce, případně 

korekce a v jaké výši může byt naší obci uložena? 

4. Pokud je technicky možné připojení ke všem nemovitostem může byt udělena vybraným 

občanům výjimka, kdy nebudou mít povinnost se k nové vybudované kanalizaci připojit? 

Může nám byt v tomto případě udělena finanční korekce? 

5. Musí byt v rámci tohoto projektu vybudovaná přípojka ke všem nemovitostem v obci? 

6. Bylo v rámci 21. Výzvy zvýhodněno financování pro všechny žadatele na jednotlivé odbočky? 

Nebo je tato podpora na financování odboček standartní ve všech projektech čerpajících dotace z OPZP 

na výstavbu kanalizace a ČOV. 

7. Kdo je oprávněn posoudit, že jsou nemovitosti, ke kterým připojení není technicky možné a jak 

má byt tato informace zdokumentována. Musí byt tyto dokumenty předloženy i vašemu fondu? 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 24. 4. 2019 vyhověl 

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

požadované informace. 

Ad 1.  V Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312010062 (dále jen „RoPD“) a jeho příloze č. 1 je 

uveden mimo jiné indikátor „Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod“  

s minimální hodnotou 636 ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“). Počet EO byl stanoven na základě 

žádosti obce, přičemž se vycházelo z předložené projektové dokumentace.  U Závěrečného vyhodnocení 

akce (dále jen „ZVA“) bude tento závazný indikátor kontrolován. 

Ad 2. a 3. V RoPD je uvedeno, že indikátor „Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění 

odpadních vod“ je závazný a hodnota stanovena jako minimální. V případně nesplnění uvedené 
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povinnosti je sankce za případné nepřipojení EO a tedy nesplnění tohoto závazného indikátoru uvedena 

v Příloze č. 2 RoPD, a to v následujícím rozsahu:  

• Splnění 80 % a více – bez finanční opravy 

• Splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru 

nedosažení indikátoru 

Přesný postup výpočtu korekce je popsán v kapitole D.5 aktuálního znění dokumentu Pravidla pro 

žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, který je dostupný na této webové adrese:  

https://www.opzp.cz/dokumenty/ 

Ad 4.  Fond neřeší pořadí, ani termíny napojování jednotlivých nemovitostí. K termínu ZVA musí být 

splněn závazný indikátor napojených obyvatel, viz otázka 1. 

Ad 5.  Je nezbytné, aby byl splněn účel, který je definován daným RoPD a závaznými indikátory v něm 

uvedenými. Jejich naplnění bude posuzováno v rámci ZVA. Indikátory jsou stanovené jako minimální, 

tedy celkový rozsah projektu může být větší, než je část, na níž je čerpána podpora.  Realizace projektu 

musí být v souladu se zadávací  dokumentací, případně vykázanými a schválenými  změnami stavby.  

Ad 6. V rámci prioritní osy 1 OPŽP jsou způsobilé náklady na připojení jednotlivých nemovitostí, a to 

buď na veřejném prostranství (obvykle k plotu) nebo až k domu, tedy na místo napojení na domovní 

kanalizaci. Je na žadateli,  jaký rozsah zahrne do žádosti o podporu, popř. zda je vůbec zahrne do 

předmětu podpory. Projekt není tímto nikterak bonifikován. V tomto případě obec požádala o podporu 

na přípojky na veřejném prostranství.  Na část stavby přípojek zahrnutých do předmětu podpory se pak 

vztahují všechny podmínky poskytnutí dotace. 

Ad 7. Na Fond jsou v rámci ZVA předkládány doklady prokazující naplnění účelu dotace a indikátorů 

projektů. Dokumenty k technickému posouzení možnosti připojení jednotlivých nemovitostí na 

kanalizaci nejsou na Fond předkládány. Jak je uvedeno v rámci předchozích odpovědí, pro účely naplnění 

podmínek poskytnutí dotace je sledováno především naplnění požadovaných indikátorů, potažmo 

stanoveného účelu poskytnutí dotace. Není tedy předmětem činnosti Fondu jakkoli posuzovat, zda je 

technicky možné připojení k dané nemovitosti. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 


