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Č. j.: SFZP 089625/2019                                                    

Datum: 23. 8. 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 14. 8. 2019 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkající se seznamu obcí, které se v Moravskoslezském kraji připojili k Programu 

na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších 

adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje, a to v následujícím znění: 

…žádám o sdělení seznamu obcí, které se do Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na 

pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke 

změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje připojili v rámci 

Moravskoslezského kraje? Stačí mi výčet názvu obcí.… 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 8. 2019, 

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

poskytuje požadované informace. 

Fond v rámci Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, 

úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích 

Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, poskytuje jednotlivým obcím podporu v souladu 

se zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR. Na základě žádostí jednotlivých 

obcí tedy Fond vyhodnotí splnění podmínek programu a v případě doporučení k poskytnutí podpory 

je následně v souladu s uvedeným zákonem vydáno rozhodnutí ministra životního prostředí 

o poskytnutí prostředků z rozpočtu Fondu. Seznam obcí, kterým bylo vydáno rozhodnutí ministra 

životního prostředí, naleznete na této webové stránce: 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1886 

Po vydání rozhodnutí ministra životního prostředí pak Fond přistupuje v uzavření smlouvy o poskytnutí 

podpory, na základě které jsou následně prostředky proplaceny z rozpočtu Fondu. K tomu, aby byly 

prostředky proplaceny, je tedy třeba dvou právních aktů. V současné době je smlouva o poskytnutí 

podpory uzavřena s těmito obcemi, které spadají do Moravskoslezského kraje: 

Obec Tichá – odkaz na uveřejnění v ISRS https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9832383 

Statutární město Ostrava – odkaz na uveřejnění v ISRS https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9832383 

Současně uvádíme, že aktuálně Fond provádí hodnocení dalších žádostí obcí, které projevily zájem se 

připojit do výše uvedeného programu. Vydaná rozhodnutí ministra životního prostředí budou tedy 

dále doplňována na výše uvedený webový odkaz Národního programu Životní prostředí s tím, že 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1886
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9832383
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9832383
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následně budou s těmito obcemi uzavírány smlouvy o poskytnutí podpory. Fond tyto smlouvy 

v souladu s legislativou uveřejňuje na stránkách Informačního systému registru smluv. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 


