
 

 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 1/3 

 

 

Č. j.: SFZP 087640/2020  

Datum: 29. 6. 2020  

      

    

Přípis k č. j. SFZP 076250/2020 

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 8. 6. 2020 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

výstavby vodovodu a kanalizace s ČOV v Kostelci na Hané, která obsahovala následující požadavky na 

sdělení informací: 

1. Informace vztahující se k projektům, kde byly v letech 2010 – 2020 zjištěny podobné nedostatky 

jako při výstavbě vodovodu a kanalizace s ČOV v Kostelci na Hané 

2. Informace o krácení dotace v tzv. kauze „Kostelec“ 

3. Informace o všech projektech v oblasti budování vodohospodářské infrastruktury, kde byly 

podobné nedostatky zjištěny nebo na nichž se podílela některá z firem z kauzy „Kostelec“. 

Informace o krácení dotací 

4. Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol týkajících se budování kanalizace nebo ČOV, 

na základě kterých došlo k předání výsledků orgánům činným v trestním řízení nebo finančním 

úřadům včetně výsledků těchto podání. 

 

Žádost byla dne 10. 6. 2020 doplněna o konkrétní obce, ke kterým se požadované informace vztahují. 

Konkrétně se jednalo o následující obce - Kobeřice, Loučka, Slatinky, Palkovice, Litovel, Jamolice, 

Klimkovice - kromě Klimkovic Ol. Kraj. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 8. 6.  2020 rozsahu 

požadovaných informací s tím, že jsou poskytnuty informace ve vztahu ke konkrétním obcím na 

základě doplnění ze dne 10. 6. 2020, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona 

Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace níže a v přiložených tabulkách. 

Žádost ve zbylém rozsahu je předmětem rozhodnutí o odmítnutí. 

Ad 1) V souvislosti s žádostí o informace vztahující se k projektům, kde byly v letech 2010 – 2020 

zjištěny podobné nedostatky jako při výstavbě vodovodu a kanalizace s ČOV v Kostelci na Hané, Fond 

přílohou přikládá tabulku se seznamem projektů, u kterých byla identifikována podobná pochybení jako 

v případu projektu Kostelec na Hané, a to ve vztahu k seznamu obcí, který byl poskytnut v rámci doplnění 

žádosti o informaci dne 10. 6. 2020. Současně Fond uvádí podrobnější popis níže. 

- č. 1518791 „Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici 

a Leštině do ČOV v Leštině, včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek“, 

příjemce dotace Svazek obcí „Povodí Loučka“  
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U projektu bylo v rámci závěrečné kontroly stavby zjištěno pochybení spočívající ve fakturaci položky, 

která neodpovídá skutečnému stavu realizace. Na základě uvedeného Zprostředkující subjekt OPŽP (dále 

jen „ZS“) nahlásil nesrovnalost řídicímu orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“). Finanční úřad vyměřil odvod za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 11 420 Kč NF a odvod do SFŽP ČR ve výši 673 Kč; dále vyměřil penále 

ve výši 1 919 Kč. 

- č. 264094 „Kanalizace města Klimkovic“, příjemce dotace město Klimkovice 

Fond v rámci tohoto projektu evidoval v rámci hlášení nesrovnalosti řízení orgánů činných v trestním 

řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo potvrzeno naplnění skutkové podstaty trestného činu, nebyla 

tato nesrovnalost potvrzena.  

- č. 791421 „Vodovod a kanalizace s ČOV Kostelec na Hané“, příjemce podpory město Kostelec 

na Hané 

ZS na základě výsledku veřejnoprávní kontroly na místě (dále jen VSK) nahlásil ŘO nesrovnalost 

spočívající ve změně použitého trubního materiálu oproti schválené projektové dokumentaci a zadávací 

dokumentaci. ŘO provedl VSK na místě, na základě které rozhodl o ponížení uznatelných nákladů 

uvedeného projektu o 13 302 558,30 Kč (8 996 104,30 Kč tj. 5% z ceny zakázky za chybný postup 

zadavatele - definici materiálu + 4 306 454 Kč za rozdíl ceny materiálu).  

Vzhledem k tomu, že k pochybení uvedenému v Hlášení nesrovnalosti došlo ve fázi projektu před 

vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“), rozhodl ŘO, že se nejedná o nesrovnalost. 

 

Ad 2) Ve vztahu k projektu vodovodu a kanalizace s ČOV v Kostelci na Hané Fond uvádí následující 

informace. 

Na realizaci akce Vodovod a kanalizace s ČOV Kostelec na Hané 1.1.1. (7V) | 09030911 | 115D112000297 

| CZ.1.02/1.1.00/09.03613 | 791421 se jako dodavatelé podílely společnosti: 

 OHL ŽS a.s – dodavatel stavby 

 STAVING engineering s.r.o - TDI 

Původní výše dotace pro vydání RoPD byla stanovena finanční analýzou na základě předložených 

dodavatelských smluv. 

S ohledem na zjištěná pochybení (záměna trubního materiálu a diskriminační kvalifikační předpoklady  

u zadávacího řízení na dodavatele stavby) byla na původní strukturu financování uplatněna finanční 

oprava,  a to za záměnu trubního materiálu ve výši rozdílu ceny původního a nově použitého materiálu 

potrubí a za pochybení týkající se průběhu veřejné zakázky dle COCOF 07/0037-03 a v souladu s 

Rozhodnutím komise č. C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 stanovena finanční oprava ve výši 5%. Struktura 

financování pak byla následující: 

 

 RoPD 
ROPD po uplatnění 

finanční opravy 
Čerpání dle předložených 

žádostí o platbu 

Celkové výdaje na projekt 216 920 503 Kč 216 920 503 Kč 196 983 396 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 174 903 363 Kč 170 249 284 Kč 147 586 900 Kč 

Celkové způsobilé veřejné výdaje 141 409 369 Kč 137 646 546 Kč 119 324 009 Kč 

Dotace Fondu soudržnosti 120 197 964 Kč 111 175 013 Kč 96 379 564 Kč 

Dotace SFŽP 7 070 468 Kč 6 539 706 Kč 5 669 386 Kč 
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Ad 3) Fond dále na základě žádosti poskytuje přílohou seznam projektů, na nichž se podílela některá 

z dodavatelských firem z kauzy „Kostelec“. Jedná se o stručný výtah z informačního systému, kde je 

u daného projektu uveden vždy dodavatel.  

Ad 4) Informace o výstupech z veřejnosprávních kontrol provedených u obcí, které byly identifikovány 

v rámci doplnění žádosti o informace dne 10. 6. 2020 ve vztahu k informacím o předání na finanční úřad, 

případně orgánům činným v trestním řízení poskytujeme v rámci informací k jednotlivým projektům 

realizovaným v rámci jmenovaných obcí, a to v rámci podrobnějšího popisu projektů v bodu 1 tohoto 

přípisu. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


