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Č. j.: SFZP 068313/2019  

Datum: 14. 6. 2019  

      

    

Přípis k č. j. SFZP 062754/2019  

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu ust. 

§ 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 27. 3. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

v následujícím rozsahu: 

…předem Vám děkuji za poskytnuté informace dle zákona č. 106. Chybí mi však u kontrolního protokolu 

pro následnou kontrolu příloha c) ostatní - a to vyjádření obce Sudice k trestnímu oznámení podaného 

u Policie ČR a dále porovnání cen dle krajinářů, vztahující se odstranění pařezů.  

Dále se musím pozastavit nad kontrolou, kterou provádí Vaše organizace. Jak můžete nechat proplatit 

fakturu za technický dozor jiné osobě, než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Dále se pozastavuji nad délkou 

projednávání přestupku Řídícím orgánem. O výsledku jednání chci být informován… 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 27. 3. 2019 

v části týkající se projednání pochybení ze strany příjemce dotace (viz podtržená část dotazu), 

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

poskytuje požadované informace formou níže uvedeného sdělení. 

V rámci řešení nesrovnalosti k projektu „Obnova krajinných prvků v obci Sudice – Sad Občiny“ byl 

příjemce dotace – obec Sudice, vyzván k vrácení části dotace odpovídající identifikovanému pochybení 

ze strany poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR, a to ve smyslu § 14f 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Aktuálně je dle dostupných informací Fondu tato 

část dotace vrácena zpět na účet poskytovatele a nesrovnalost bude tedy v dohledné době uzavřena  

i z formálního hlediska. K tomuto Fond uvádí, že za řešení a uzavírání nesrovnalostí je odpovědný řídicí 

orgán OPŽP, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR. S dalšími případnými dotazy k této 

problematice se prosím obracejte na tento orgán. 

S pozdravem 
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Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 


