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Č. j.: SFZP 109733/2020  

Datum: 27. 8. 2020  

      

    

Přípis k č. j. SFZP 104278/2020 

 

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 16. 8. 2020 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

poskytnutí informací k dotacím poskytnutým Fondem koncernu Agrofert a koncernu Rabbit CZ, a to ve 

znění: 

 

…Žádám vás o zaslání následujících informací: 

 

 

1) Dokument obsahující přehled o dotacích, které přidělil či odmítl Státní fond životního prostředí 

 v letech 2010-2019 (za každý rok) společnostem z koncernu Agrofert (IČ 26185610). Jedná se mi 

o české i evropské dotace. Přehled všech společnosti z koncernu Agrofert naleznete ve výroční 

zprávě koncernu Agrofert například zde  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl detail?dokument=62708502&subjektId=525681&spis=78767. 

Zašlete prosím takové dokumenty, které budou obsahovat: 

 Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace) 

 Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace) 

 Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta) 

 Název společnosti, která dotaci získala 

 Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zdali byla 

vymožena vůči příjemci dotace.  

 

2) Dokument obsahující přehled o dotacích, které přidělil či odmítl Státní fond životního prostředí  

v letech 2010-2019 společnostem z koncernu Rabbit CZ (IČ 25601717). Jedná se mi o české  

i evropské dotace. Přehled všech společnosti z koncernu Rabbit CZ naleznete ve výroční zprávě 

koncernu Rabbit CZ například zde  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl
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https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62141502&subjektId=489083&spis=77235 

Zašlete prosím takové dokumenty, které budou obsahovat: 

 Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace) 

 Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace) 

 Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta) 

 Název společnosti, která dotaci získala 

 Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zdali 

byla vymožena vůči příjemci dotace.  

 

3) Zašlete prosím přehled celkového objemu dotací (celkově tedy národní i evropské dotace), které Vaše 

instituce přidělila - na časové ose 2010-2019. Na této časové ose uveďte prosím, jakou část z toho získaly 

koncerny Agrofert a Rabbit CZ (tedy celkově všechny společnosti z obou koncernů) opět dle jednotlivých 

let na časové ose.  

 … 

 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 16. 8. 2020  

v rozsahu informací, se kterými disponuje, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto 

zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace formou webových odkazů. 

Předmětem poskytnutí jsou webové odkazy na všechny poskytnuté dotace v požadovaných 

letech. 

 

NPŽP, Dešťovka a Národní programy 

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/schvalene-projekty/ 

NZÚ 

https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/schvalene-zadosti/ 

OPŽP 2014–2020  

https://www.opzp.cz/o-programu/cerpani-a-schvalene-projekty/ 

 OPŽP 2007–2013 

https://www.opzp.cz/o-programu/opzp-2007-2013/ 

 + na archivním webu zde:  

https://archiv.opzp2007-2013.cz/sekce/181/podporene-projekty/index.html 

Zápůjčky IFN  

https://www.opzp.cz/o-programu/inovativni-financni-nastroje/ 

 Zápůjčky z rozpočtu Fondu 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/pujcky-od-sfzp-cr/schvalene-pujcky/ 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62141502&subjektId=489083&spis=77235
https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/schvalene-projekty/
https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/schvalene-zadosti/
https://www.opzp.cz/o-programu/cerpani-a-schvalene-projekty/
https://www.opzp.cz/o-programu/opzp-2007-2013/
https://archiv.opzp2007-2013.cz/sekce/181/podporene-projekty/index.html
https://www.opzp.cz/o-programu/inovativni-financni-nastroje/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/pujcky-od-sfzp-cr/schvalene-pujcky/
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Veškeré přehledy lze nalézt také v databázi dokumentů na webu SFŽP ČR ve složkách jednotlivých 

programů: 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/ 

 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/

