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Č. j.: SFZP 056380/2019                                                  

Datum: 10. 6. 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 18. 5. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkající se prostředků poskytovaných Fondem v rámci administrovaných programů v následujícím znění: 

…a) jaká částka byla Státnímu fondu poskytnuta z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů  

v roce 2017 a 2018 (přímo nebo prostřednictvím jiného rozpočtu), 

b) jakým druhům osob (fyzické, obchodní korporace, či jiným subjektům), a v jaké výši byly prostředky 

podle písmene a) v roce 2017 a 2018 vyplaceny, 

c) pro jaké účely byly prostředky podle písmene a) v roce 2017 a 2018 poskytnuty, 

d) jak jsou zajištěny a realizovány kontrolní mechanismy vůči osobám a subjektům, kterým byly prostředky 

podle písmene a) poskytnuty, 

e) kolik kontrol týkající se prostředků podle písmene a) v roce 2017 a 2018 proběhlo, 

f) jaký počet pracovníků má v rámci pracovní náplně oprávnění provádět kontrolní mechanismy vůči 

osobám a subjektům, kterým byly prostředky podle písmene a) poskytnuty, 

g) jaké jsou z Vaší strany aplikována nápravná opatření, v případě zjištění nesouladu účelového určení 

vyplacených prostředků podle písmene a), případně jaké jsou aplikovány v případě takového zjištění sankce, 

V souvislosti se shora uvedeným tímto doplňuji mnou podanou žádost o sdělení o níže uvedené  

a dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí informací ve věci: 

h) s jakými odbory, či odděleními jakých institucí EU ohledně čerpání, poskytování a kontroly vyplacených 

finančních prostředků komunikujete, 

i) dostáváte metodické, či jiné pokyny nebo doporučení ohledně čerpání, poskytování a kontroly 

vyplacených finančních prostředků, a pokud ano, tak od jaké a od jakého subjektu. 

Žádost Vámi byla následně dne 28. 5. 2019 objasněna s tím, že se týká pouze prostředků, které Fond 

obdržel za účelem poskytnutí dalším subjektům v rámci administrovaných programů a zároveň, že se 

netýká aktuálně implementovaného programu EHP Norských fondů. 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 18. 5. 2019, vyhověl 

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

požadované informace. 
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Ad a) V souvislosti s objasněním a doplněním dotazů Fond vyhodnotil, že se dotazy vztahují pouze 

k Inovativním finančním nástrojům (dále jen „IFN“), které Fond administruje jako zprostředkovatel ve 

smyslu nařízení č. 1303/2013 EP a Rady (EU)  (obecné nařízení).  

Na základě Dohody o financování dle čl. 38 odst. 7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013  pro specifický 

cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení byla v červnu 2018 podána 

prostřednictvím systému MS 2014+ první žádost o platbu vkladu do finančního nástroje (reg.  

č. FN_2017_003). K proplacení požadovaných finančních prostředků ve výši 120.000.000,- Kč na bankovní 

účet IFN Státního fondu životního prostředí ČR došlo dne 22. 8. 2018. 

Ad b)-c) Rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

ČR bylo v roce 2018 vydáno šesti subjektům (5 obcí, 1 obchodní společnost). Do konce roku 2018  

s žádným z těchto subjektů nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z prostředků IFN 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z toho důvodu nemohlo dojít  

a nedošlo v rámci FN_2017_003 k vyplacení finančních prostředků konečným příjemcům.  

Podpora v rámci inovativních finančních nástrojů (IFN) formou kombinace zápůjčky z prostředků EU  

a dotace z prostředků Fondu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, je 

poskytována na realizaci projektů, pro prioritní osu: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže  

a rizika, specifický cíl: 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. 

Ad d) V případě projektů administrovaných v rámci IFN probíhá v rámci administrace několikanásobná 

kontrola na úrovni projektového manažera, finančního manažera a právníka. Každý z nich kontroluje 

splnění podmínek uvedených v rámci Rozhodnutí ministra vydaného ve smyslu zákona č. 388/1991 Sb., 

o Státním fondu životního prostředí. Na základě toho je s příjemcem uzavřena smlouva o poskytnutí 

podpory z rozpočtu Fondu s podmínkami, na základě kterých je pak prováděna kontrola na místě, která 

je prováděna na vzorku projektů. Současně jakékoli výdaje proplacené v rámci IFN podléhají auditním 

misím jak auditního orgánu Ministerstva financí ČR, tak dalších auditních subjektů typu Evropské komise 

a Evropského účetního dvora. 

Ad e) Kontroly uvedené v předchozím bodu probíhají průběžně v rámci všech projektů s ohledem na 

plnění podmínek stanovených jak rozhodnutím ministra, tak samotnou smlouvou o poskytnutí podpory 

z rozpočtu Fondu. 

Ad f) Jak je uvedeno v rámci odpovědi k písm. d), projekt je administrován projektovým manažerem, 

finančním manažerem a právníkem. Každý z nich má svojí roli při kontrole daného projektu a v rámci 

pracovního úvazku má tak vyčleněn podíl, kterým se podílí na administraci a potažmo kontrole IFN 

projektů.  

Ad g) V případě porušení podmínek poskytnutí dotace je postupováno ve smyslu zákona  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tj. porušením je předáno k dalšímu řízení příslušnému 

orgánu finanční správy. 

Ad h)-i) Fond vystupuje v rámci IFN jako zprostředkovatel s tím, že řídicím orgánem je Ministerstvo 

životního prostředí ČR. Jako takové je tedy odpovědné za jakoukoli komunikaci s příslušnými orgány 

Evropské komise. Stejně tak Fond disponuje metodickými pokyny ze strany řídicího orgánu, které obdržel 

v rámci své činnosti od dalších orgánů typu Evropské komise. Současně lze také odkázat na Ministerstvo 

pro místní rozvoj, které je gestorem tzv. Jednotného metodického prostředí pro všechny operační 
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programy spolufinancované z rozpočtu EU, a kterým jsou všechny subjekty podílející se na implementaci 

programů povinny se řídit. 

  

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 


