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Č. j.: SFZP  009327/2020                                                   

Datum: 7. 2. 2020                                                               

   

   

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. 1. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 Kanalizace Křinec - Napojení místní části Nové 

Zámky, v následujícím rozsahu: 

 

…„1. Žádám o kopii odborného posudku k projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 Kanalizace Křinec 

- Napojení místní části Nové Zámky. Dle rozhodnutí ministra životního prostředí č. 13261811 ze dne  

17. 12. 2018 k výzvě 8/2018. Odborný posudek k žádosti o dotaci. 

2. Žádám o sdělení komu a jakou formou podat podezření na zneužití dotace (dotačního podvodu?) dle 

bodu 1…“ 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 24. 1. 2020, vyhověl 

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

požadované informace zasláním níže uvedeného sdělení a zasláním přílohy. 

 

Ad 1) Požadovanou kopii odborného posudku přikládáme přílohou tohoto poskytnutí. 

 

K uvedenému posudku doplňujeme, že projekt, ke kterému požadujete informace, byl financován na 

základě výzvy č. 8/2018 Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“), která byla zacílena na 

projekty, které z důvodu omezené alokace nemohly být podpořeny v rámci 71. výzvy Operačního 

programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 1, specifického cíle 1.1. Odborný posudek, 

který je povinnou přílohou v rámci NPŽP, byl tak požadován jen ve struktuře uvedené v příloze 1a Výzvy 

č. 8/2018 NPŽP (viz příloha). Důvodem byla skutečnost, že všechny projekty, které mohly být zařazeny 

do této výzvy, již byly posouzeny a vyhodnoceny v rámci podmínek OPŽP. 
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Ad 2) K tomuto bodu žádosti Fond uvádí, že informace sdělené v oznámení budou předány 

k prověření příslušnému oddělení Fondu, které je určené k řešení oznámení tohoto typu. O výsledku 

prověření Vás bude Fond informovat. 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


