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Č. j.: SFZP 055943/2020                                                    

Datum: 29. 4. 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 17. 4. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se seznamu žadatelů a příjemců v rámci prioritní osy 1, specifický cíl 

1.3 Operačního programu Životní prostředí. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 17. 4. 2020 

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

poskytuje požadované informace zasláním níže uvedených informací. 

K jednotlivým dotazům Fond uvádí. 

1) Bude při posuzování žádosti z 01/2020 brán zřetel na skutečnost, že ve 42. výzvě byly 

k financování využity v podstatné míře zdrojů z EU a jen 10% z národních zdrojů. Nepřijetí 

dotace ze 42. výzvy hodnotím jako nehospodárné. 

Projekty podané do výzvy 4/2019 se posuzují podle podmínek výzvy č. 4/2019, hodnoceny 

jsou dle hodnotících kritérií platných pro tuto výzvu, hodnotící kritéria jsou součástí vyhlášené 

výzvy.  Fakt, že na daný/či obdobný projekt byla v minulosti podaná žádost o podporu, nemá 

vliv na výsledek hodnocení. 

2) Je zpracovaná projektová dokumentace v souladu s PRVKUK pro Darkovičky? Stávající je značně 

zastaralý. 

V současné době probíhá posuzování a kontrola podané žádosti, žadatel byl vyzván  

(v souladu s platnou metodikou) k doplnění žádosti a odstranění nedostatků. Součástí kontroly 

přijatelnosti je mimo jiné posouzení souladu projektové žádosti s Plánem rozvoje vodovodů  

a kanalizací příslušného kraje (PRVKUK), je posuzován soulad projektové žádosti s celkovou 

koncepcí řešení likvidace odpadních vod. Dle zveřejněné aktuality ze dne 27. 9. 2019 

(upřesnění podmínek výzvy) lze u projektů, u kterých bylo požádáno o změnu PRVKUK, 

prokázat shodu s PRVKUK  dodatečně. 

3) Počet obyvatel v městské části Darkovičky by již mohl překročit 2000 obyvatel (EO?), počet EO je 

věcí indexů a přepočtů. V roce 2016 dosahoval počet obyvatel Darkoviček 1960 obyvatel. Je 

doložen údaj o počtu obyvatel ze statistik města Hlučína? Prosím doložit. 

Dle indikátoru uvedeného v žádosti podané v informačním systému se projektem napojuje  

2 000 EO, k tomu bylo doloženo prohlášení Vodovodů a kanalizací Hlučín o počtu trvale 

bydlících obyvatel ve výši 2006 - viz příloha. 
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4) Vypsaná výzva 4/2019 byla vypsaná v enormně krátké lhůtě 11/2019 až 01/2020 a to na 

nemalou výši 2,5 mld. Kč. Prosím zdůvodnit lhůtu. 

Výzva byla vyhlášena 2. 7. 2019 s tím, že příjem žádostí bude probíhat od 1. 11. 2019 do  

31. 1. 2020. Konkrétní aktivity podporované z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) 

definuje tzv. Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2018–2020  

a harmonogram výzev. Tyto dokumenty představují pro žadatele pomůcku pro střednědobé 

plánování a vytváří prostor pro přípravu dotačních projektů. Vyhlášení výzvy na téma „Snížení 

množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů“ 

bylo v harmonogramu výzev na r. 2019 plánováno. Více jak půlroční lhůta pro přípravu  

a podání žádostí dle konkrétních podmínek vyhlášené výzvy je dostatečná a odpovídající. 

5) Jako informaci prosím zaslat krycí list rozpočtu a rekapitulaci rozpočtu, které jsou přílohou 

žádosti o dotaci VaK Hlučín, s.r.o. 

Vizte přílohu. 

6) V termínu vypsání výzvy 11/2019 byla na vzestupu EU recese. Je výše alokace 2,5 mld. Kč 

v souladu s politikou Min. financí? 

Výzva č. 4/2019 z NPŽP je určena na podporu projektů z prostředků Fondu, výše alokace 

vychází z harmonogramu výzev a rozpočtu Fondu. Rozpočet Fondu vychází ze střednědobého 

výhledu a směnných hodnot stanovených Ministerstvem financí ČR, rozpočet Fondu je pak 

konzultován se zástupci Ministerstva financí ČR a je předkládán vládě ČR i Výboru pro životní 

prostředí Poslanecké sněmovny ČR.  

 

 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


