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Č. j.: SFZP 079442/2019  

Datum: 15. 7. 2019  

      

   

Přípis k č. j. SFZP 052208/2019  

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 9. 5. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

v následujícím rozsahu: 

…Dle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o veškerou dostupnou projektovou 

dokumentaci a to především dokládaný energetický výpočet pro kategorii B2 u realizovaného projektu 

RD19- novostavba .... ,který máte uveřejněný na webových stránkách www.novazelenausporam.cz… 

Žadatel o informaci byl dne 12. 5. 2019 vyzván k objasnění žádosti, kterou v rámci následné komunikace 

s odborným konzultantem Fondu objasnil, a to následovně: 

…Na základě našeho telefonického rozhovoru Vás žádám o dohledání informací v archivu a zaslání 

dostupných podkladů, projekt a hlavně výpočet energetických ztrát pro dům RD19, který máte jako vzor 

na webových stránkách  https://www.novazelenausporam.cz/jak-na-to/realizovane-projekty/detail-

projektu/?id=27 

Nepožaduji žádná osobní data o žadateli! Na technická data, projekt, výpočty energetické náročnosti,... 

které se odevzdávají a jsou nedílnou přílohou žádosti… 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 9. 5. 2019 

v rozsahu požadovaných dokumentů s výjimkou projektové dokumentace, která je předmětem 

rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám 

v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace formou příloh k tomuto přípisu. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

 Protokol výpočtu energetické náročnosti (energie editor 2013) 

 Protokoly výpočtu součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce 
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 Energetický posudek 


